
വുമായിമൃദുലാദദവിയുംസജിഎം.കടവിലുമമല്ാംന
വമാധ്യമങ്ങളിൽപ്രത്യക്ഷമപെട്ിരുന്ു.തിരുവിതാംകൂറി
മലആദരാഗ്യദമഖലയുമട്രരിണാമവുംഅതിൽമിഷ
നറിപ്രസ്ാനങ്ങളുമടസംഭാവനകളുംആധികാരികമാ
യി്രറയുന്മദനാജ്എബദനസറിമൻറദലഖനങ്ങളാ
ണ്ദലാക്ഡൗൺകാലത്ത്നവമാധ്യമങ്ങളിൽപ്രദധേയ
മായിമാറിയത്.ഇത്രത്ിൽസജീവമായഒരുവിമർ്ര
ന്രാഖയുമടെങ്ിലുംദകരളത്ിദലക്ത്ഇറക്ുമതിമെ
യ്യമപെട്ആധുനികവവദ്യ്രാസപതംവിദഛേദിച്ചജാതിനി
യമങ്ങമളസൂക്ഷത്മതലത്ിൽഅ്രപഗഥിക്ുന്്രഠനങ്ങ
ൾഒന്ുംതമന്എങ്ങുനിന്ുംദകട്ില്.ആധുനികവവ
ദ്യ്രാസപതത്ിമൻറെരിപതമമന്ാൽജാതിതീടെൽനി
യമങ്ങൾ്രാലിച്ചുനടത്മപെട്ിരുന്തദദേ്രീയജനതയു
മടെികിത്സദക്റ്റവലിയപ്രഹരംകൂടിയായിരുന്ു.ഇതി
ദലക്ുള്ളഅദനവേഷണമാണ്ഈദലഖനം.

അടഞ്ഞുകിടന്ന(closed)
ചികിത്സാരീതികൾ
ആധികാരികമായദരഖകളുമടഅടിസ്ാനത്ിൽദനാ
ക്ുദ്ാൾദകരളത്ിമലെികിത്സാരീതികൾജനാധി്ര
ത്യവത്കരിക്മപെട്ത്പബിട്ീഷ്മകാദളാണിയലിസത്ി
മൻറഭാഗമാമയത്മപെട്്രാശ്ാത്യവവദ്യസഹായത്ി
മൻറകടന്ുവരവിലൂമടയാണ്.അദന്ാളംബഹുഭൂരി്ര
ക്ഷത്ിലുംസവേജാതിക്ുള്ളിൽമാപതംപഭമണംമെയ്തി
രുന്െികിത്സാരീതിമയയൂദറാപെിൽനിന്ുംഇറക്ുമതി
മെയ്യമപെട്വവദ്യംആഴത്ിൽമുറിദവൽപെിച്ചു.മാപതമല്
ദരാഗങ്ങമളവി്രവോസത്ിമൻറയുംഅജ്ഞതയുമടയും
ദ്രരിൽമുതമലടുത്ിരുന്വലിയഒരുകൂട്ംവവദ്യന്ാരു
മടജീവിതപകമത്ിദനറ്റതിരിച്ചടിയായിരുന്ുആധുനിക
വവദ്യത്ിമൻറകടന്ുവരവ്.്രാര് ര്യം,കുടുംബമഹി
മതുടങ്ങിയവയായിരുന്ുമലയാളനാട്ിമലവവദ്യന്ാ
രുമടകഴിവ്നിശ്യിച്ചിരുന്ത്.ഈജാതിമാനദണ്ഡങ്ങ
മളഅപ്രസക്തമാക്ുകയുംവവദ്യ്രാസപതമമന്ത്ആ
ർക്ും്രഠിക്ാൻസാധിക്ുന്താമണന്വാദംമുദന്ാ
ട്ത്മവച്ചുമകാടെത്വവദ്യമത്ജനാധി്രത്യവത്കരിച്ചത്
പബിട്ീഷ്മകാദളാണിയലിസംഒന്ുമാപതമാണ്.എന്ാ
ൽമകാദളാണിയലിസമാണ്തദദേ്രീയവവദ്യമത്വി
ലകുറഞ്ഞെികിത്സാസപ്ദായമാക്ിെിപതീകരിച്ചമത

ഈഴവ/തിയ്യജാതികളുമടെികിത്സാരീതികമളയുംഅ
വയുമടമകാദളാണിയൽ്രരിണാമദി്രകമളയുംഅട
യാളമപെടുത്ുന്്രഠനങ്ങളാണ്ഈദമഖലയിൽകൂ
ടുതലുംനടന്ിട്ുള്ളത്.അദതാമടാപെംഎടുത്ു്രറദയ
ടെഒരു്രഠനമാണ്ദ്വിഡ്അർദണാൾ് ിമൻറദമ
ൽദനാട്ത്ിൽദകാജികവാഷിമതിരുവിതാംകൂറിമന
കുറിച്ചത്നടത്ിയഅദനവേഷണം.നാട്ുരാജ്യംസവേീകരിച്ച
മ്രാതുജനആദരാഗ്യ്രധേതികളുമടെരിപതവുംഅദതാ
മടാപെംആദരാഗ്യദമഖലമയഉ്രദയാഗിച്ചുമകാടെത്മത
്രരിവർത്ന്രധേതിനടപൊക്ിയമിഷനറിപ്രവർത്
കരുമടസാമൂഹികെരിപതമത്്രുരാദ്രഖര്രിൻബല
ദത്ാടുകൂടികവാഷിമവി്രദമാക്ുന്ുടെത്.അക്ാദമി
കവൃന്ദത്ിന്മവളിയിൽവലിയഒരുകൂട്ംജനപ്രിയഎ
ഴുത്ുകൾനിലനിന്ുമവങ്ിലുംദകാവിഡ്19മൻറവ്യാ
്രനവുംദലാക് ഡൗണുമാണ്മലയാളികളുമടഇടയിൽ
വവദ്യമത്യുംമഹാമാരികമളയുംകുറിച്ചുള്ളെർച്ചക
ൾസജീവമാക്ിയത്.നമ്മൾകടന്ുവന്വഴിയിമലകൂ
ട്മരണങ്ങമളയും,ആദരാഗ്യദകരളത്ിമൻറസാമൂഹി
ക്രരിണാമദി്രകമളയുംഅടയാളമപെടുത്ുന്്രക്ത
മായദലഖനങ്ങൾആനുകാലികങ്ങളിൽതുടർച്ചയായി
അണിനിരന്ു(ബിജുരാജ്2020,രാധാകൃഷ്ണൻ2020;
ക്ീറ്റസ2020).മകാദറാണക്ാലത്ത്നിരവധിദലഖനങ്ങ
ൾആനുകാലികങ്ങളിൽപ്രത്യക്ഷമപെട്ദപൊൾ,ഇദതവി
ഷയത്ിലൂന്ിയസാമൂഹിക/അക്ാദമികെർച്ചകൾക്ത്
ദസാഷ്യൽമീ് ിയകൾദവദിയായിത്ീർന്ു;മ്രാതുജ
നആദരാഗ്യമത്മുൻനിർത്ിനിരവധിമവബിനാറുക
ൾസംഘടിപെിക്മപെട്ു.ദകരളദമാ് ൽവികസനമത്
െുറ്റിപെറ്റിയാണ്ദലാക്ഡൗൺകാലമത്ബഹുഭൂരി്ര
ക്ഷംെർച്ചകളുംനടന്ത്.ദകരളത്ിമൻറആദരാഗ്യ/
വികസനമാതൃകയുമടപസഷ്ടാക്ൾആമരന്ദൊദ്യ
ത്ിന്മാറിമാറിഭരണംനടത്ിയഇടതു്രക്ഷസർക്ാ
റുകൾഎന്ഉത്രമാണ്കൂടുതലും്രറഞ്ഞുദകട്ത്.
ദകരളമാതൃകമയഅനുകൂലിച്ചുംപ്രതികൂലിച്ചുംനടന്
ഈെർച്ചകളിൽദലിതർക്ുംആദിവാസികൾക്ുംഇടം
കിട്ിയിരുന്ിമല്ന്വാദംഇതിനിടയിൽസാമൂഹികപ്രവ
ർത്കനായമക.സദ്ാഷ്കുമാറിമനദപൊലുള്ളവർ
ഉന്യിക്ുകയുടൊയി.അദതദ്രാമലദകാവിഡ്തക
ർമത്റിയുന്അസംഘടിതജനവിഭാഗങ്ങമളയുംകു
ടിദയറ്റമതാഴിലാളികമളയും്രരിഗണിക്ണമമന്വാദ

ആധുനികതയുടെസ്പർശം-
ദലിതരുംപാശ്ാത്യവൈദ്യൈും
കേരളത്തിൽനതിലനതിന്നചതിേതിത്സാരീതതിേളളആധുനതിേവൈദ്യശസാസ്തതരംളെസാളതിളചെഴുതുന്നുണ്്.
ജസാതതിതീണ്ൽനതിയമങ്ങൾെസാലതിചെുനടത്ളപെട്തിരുന്നതകദേശീയജനതയുളടചതിേതിത്കകേറ്റൈലതിയ
തെഹരരംേൂടതിയസാകേസാആധുനതിേവൈദ്യശസാസ്തതത്തിളൻറൈളർചെ?
ജസാതതിളയഎങ്ങളനളയസാളകേയസാേ്ചതിേതിത്സാരരംഗരംമറതിേടന്നത്?^അകനവേഷേരം.

വിനിൽപേസാൾ

‘‘മഹാവ്യാധി്രിടിമ്രട്ത്അവ്രനിലയിലായതിരുവിതാം
കൂറിമലഒരുരാജകുമാരമനെികിത്സിക്ുവാൻഒരുയൂദറാ
്ര്യൻദ്ാകടമറവിളിച്ചുവരുത്ി.െികിത്സതുടങ്ങുംമു
്ത്ദ്ാകടർക്ത്രടെത്നിർദദ്രങ്ങൾനൽകി:

1)ദരാഗിമയസ്രർ്രിക്ുവാൻ്രാടില്.
2)ഒരുനിശ്ിതഅകലത്ിൽനിന്ുമകാടെത്ദവണം

െികിത്സനടത്ുവാൻ.ദ്ാകടർസമ്മതിച്ചു.എന്ാൽ
െികിത്സനടത്ുന്തിനിടയിൽദരാഗിമയകാണാനുള്ള
ആകാംക്ഷയിൽവ്യവസ്കൾമറന്ുദ്ാകടർതമൻറ
കദസരനിരക്ിനിരക്ിദരാഗികിടക്ുന്കട്ിലിമൻറഅ
രികിമലത്ി.ദ്ാകടർ,ദരാഗികിടന്കട്ിലിമൻറ്രടിയി
ൽ്രിടിച്ചുമകാടെത്ദരാഗിദയാട്നാവ്്രുറദത്ക്ത്നീട്ാൻ
ആവ്ര്യമപെട്ു.ദരാഗിക്ത്കാവൽനിന്്രാറാവുകാരുമട
അലർച്ചയാണ്്രിമന്ദകട്ത്.കുമാരമനദ്ാകടർമതാ
ട്ത്അ്രുധേനാക്ിദയ,കുമാരമനതീടെിദയഎന്ത്അവർ
ഉറമക്വിളിച്ചുകൂവി.്രനിച്ചുവിറച്ചുകിടന്കുമാരമന
്രാറാവുകാർമ്രാക്ിമയടുത്ത്കുളിപെിക്ുവാനായി്രു
റദത്ക്ുമകാടെുദ്രായി.ദ്ാകടർഈരംഗംകടെത്
അ് ംവിട്ുനിന്ു’’(Mateer1871:63-64).

മിഷനറി്രുരാദ്രഖരത്ിൽനിന്ുംലഭ്യമായഈസം

ഭവംമലയാളികളുമടവവദ്യ/െികിത്സാെരിപതത്ിമൻറ
്രരിണാമദി്രമയമനസ്ിലാക്ിത്രുന്ഒന്ാണ്.കടു
ത്ജാതിനിയമങ്ങൾ്രാലിച്ചിരുന്മലയാളികൾക്ിട
യിൽഎത്മപെട്ആധുനികവവദ്യസഹായത്ിന്ബ
ഹുമുഖമായെരിപതാനുഭവങ്ങളാണ്്രറയാനുള്ളത്.്രാ
ശ്ാത്യെികിത്സാരീതിദനരിട്ഏറ്റവുംവലിയമവല്ുവി
ളിമലയാളികൾക്ിടയിമലജാതിമയഎങ്ങമനമറികട
ക്ാംഎന്തായിരുന്ു.പബിട്ീഷ്അധിനിദവ്രഭാഗമാ
യിമതമക്ഏഷ്യയിമലതദദേ്രീയവവദ്യ-െികിത്സാ
രീതികളിലുടൊയമാറ്റങ്ങമളയുംപ്രതിദരാധങ്ങമളയും
ഇറക്ുമതിമെയ്യമപെട്ആധുനികവവദ്യത്ിമൻറസാ
മൂഹികഇടമ്രടലുകമളയുംപ്രശനവത്കരിച്ചഅക്ാദ
മികഅദനവേഷകരുമടവലിയഒരുനിരതമന്നമുക്ത്മു
ന്ിലുടെത്.തദദേ്രീയമമന്ത്വ്യാഖ്യാനിക്മപെട്ഇ് ്യയി
മലവവദ്യ-െികിത്സാരീതികമള,അതായത്ആയുർ
ദവദം/നാട്ുവവദ്യം,യുനാനിതുടങ്ങിയവമയരീതി്രാ
സപത്രിൻബലദത്ാടുകൂടിഒരുകൂട്ംസാമൂഹിക്രാ
സപതജ്ഞർവസധോ് ികവത്കരിക്ുകയുടൊയി.മത
മക്ഏഷ്യയിമലസാമൂഹിക്രാസപത്രഠിതാക്ൾക്ി
ടയിൽസജീവമായിനിൽക്ുന്ഈെർച്ചയിൽദകരള
ത്ിമൻറസാമൂഹികഅനുഭവങ്ങൾക്ത്കൃത്യമായഒരി
ടംദനടിമക്ാടുത്വരാണ്മക.എൻ.്രണിക്ർ,ബർട്
ൺക്ീറ്റസ,മക.്രി.ഗിരിജതുടങ്ങിയഗദവഷകർ.ആയു
ർദവദം/നാട്ുവവദ്യം,കീഴാളജാതികളുമട,പ്രദത്യകിച്ചത്

ചികിത്യഞുംജസാതിയഞും/ചരിതതം

കോഴികകോട്കേവായൂരിലെേുഷ്ഠകരാഗനിവാരണകേന്ദ്രം(1936) ആെുവയിലെപഴയോെഡിസ്ലപൻസറികേുമുന്ിൽതടിച്ചുേൂടിയ
വർ(1938)

മാർത്ാണ്രംലമഡികേൽമിഷൻകോസ്പിറ്റൽ തിരുവിതാരംേൂറിലെകലോട്ിങ്ഡിസ്ലപൻസറിേളിലൊന്്(1934)
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ന്വാദംസംഘ്്രരിവാറുംഒരുകൂട്ംഗദവഷകരുംഉന്
യിക്ുന്ുടെത്.ആധുനികസയൻസിമൻറ്രിൻബലത്ാ
ൽപ്രാദദ്രികെികിത്സാരീതികമളദനാക്ിക്ടെതിമൻറ
കുഴപെമാമണന്ും,അദതദ്രാമലനാട്ുെികിത്സാരീതി
കൾദകവലംമതം,വി്രവോസംഎന്െട്ക്ൂടിനുള്ളി
ൽനിർത്ിവായിക്ുന്തിന്നിരവധി്രരിമിതിയുമടെ
ന്ുംഅവർവാദിക്ുന്ു.ഇവരുമടഈനില്രാടുകളാ
കമട്മകാദളാണിയൽകാലത്ത്രൂ്രംമകാടെ‘ആയുർ
ദവദ’െികിത്സയുമടഅഥവാവവദ്യത്ിമൻറആര്യൻ/
പദാവി് സുവർണകാലമമന്സങ്ൽ്രത്ിദനാട്ദെർ
ന്ത്നിൽക്ുന്ഒന്ുമാപതമാണ്.

തദദേ്രീയവവദ്യത്ിൽഎ് ാണ്നാട്ുവവദ്യം,ആയു
ർദവദംഎന്തിമനമച്ചാല്ിതമന്ഒരുതർക്ംനടക്ുന്ു
ടെത്.മകാദളാണിയൽ്രധേതിയുമടഭാഗമായിഅദലാപെ
തിയുമടഎതിർദെരിയിൽനിൽക്ുന്എല്ാത്രംെികി
ത്സകമളയുംആയുർദവദത്ിൽഉൾമപെടുത്ിമയന്വാ
ദമാണ്പ്രബലമായുള്ളത്.ഈദമഖലയിൽ്രുതുതായി
നടക്ുന്ഗദവഷണങ്ങൾദകാളനിയാന് രവാദ്രിൻ
ബലദത്ാമടമകാദളാണിയൽകണ്ിലൂമടയുള്ള‘്രുധേ’
ആയുർദവദത്ിമനതിമരആധികാരികമായവിമർ്രനങ്ങ
ൾഉന്യിക്ാൻപ്രമിക്ുന്ുടെത്.ദകരളത്ിൽആയുർ
ദവദവിജ്ഞാനംസവർണജാതിയുമടകുത്കയല്എ
ന്ത്തീർത്ു്രറയാൻസാധിക്ുമമന്ാണ്മക.എൻ.്ര
ണിക്ർഅഭിപ്രായമപെടുന്ത്.നാട്ുവവദ്യത്ിമൻറഭൂ
തകാലമത്മകാദളാണിയൽ്രുരാദ്രഖരങ്ങളുമട്രി
ൻബലത്ാലുംസർക്ാർദമൽദനാട്ത്ിൽനടത്ിയ
അദലാപെതിയുമായിതാരതമ്യമപെടുത്ിയുമാണ്്രഠിക്
മപെട്മതന്ും,ഈതാരതമ്യംമെയ്യൽനാട്ുവവദ്യത്ി
മലഇല്ായ്മകമളയുംഅ്രാകതകമളയുംഎടുത്ുകാ
ണിക്ുകമാപതമാണുടൊയമതന്ത്മക.്രി.ഗിരിജഅഭി
പ്രായമപെടുന്ു(ഗിരിജ2018:14).്രര് രാഗതവയറ്റാ
ട്ികളുമടയുംവിഷെികിത്സകരുമടയുംഅനുഭവംഅം
ഗീകരിച്ചില്എന്താണ്ഈദമഖലയിമലമമറ്റാരുവിമ
ർ്രനം.മകാദളാണിയൽആധുനികതയുമട്രശ്ാത്
ലത്ിൽഉയർന്ുവന്മ്രാതു/ജനആദരാഗ്യെർച്ചക
മളല്ാംതമന്തദദേ്രീയെികിത്സകമളമയല്ാം്രരി്രൂ
ർണമായിഒഴിവാക്ിമക്ാടൊണ്നടത്മപെട്ത്.്രകർ
ച്ചവ്യാധികൾെികിത്സിക്ുന്തിൽതദദേ്രീയമായവവ
ദ്യം്രരാജയമായിരുമന്ന്ും,മ്രാതുആദരാഗ്യമമന്
സങ്ൽ്രംതദദേ്രീയമായവവദ്യ്രാര് ര്യത്ിനിമല്ന്
വാദവുംഈെർച്ചകൾമുദന്ാട്ത്മവച്ചിരുന്ു.എന്ാ
ൽഈവാദത്ിമനനിദഷധിക്ുന്െിലസംഭവങ്ങൾ

ഗദവഷകർകമടെടുക്ുകയും,പബിട്ീഷ്അധിനിദവ്ര
കാലത്ത്ആരംഭിച്ചപ്രതിദരാധകുത്ിമവപെത്്രധേതിക
ളിൽനാട്ുവവദ്യന്ാർക്ത്കൃത്യമായ്രങ്ുടൊയിരുന്തി
മനെൂടെിക്ാണിക്ുകയുംമെയ്തു(ഗിരിജ2018:13).
1934ൽതിരുവന് ്രുരമത്എടദക്ാമടന്സ്ലത്ത്
തിരുവിതാംകൂർആയുർദവദ്രാഠ്രാലയുമടആഭിമുഖ്യ
ത്ിൽആറുമാസദത്ാളംനീടെുനിന്മല് നിനിവാ
രണക്യാ് ുകൾനടത്ിമയന്ുംധാരാളമാളുകമളദരാ
ഗത്ിൽനിന്ുംരക്ഷമപെടുത്ിമയന്ും്രറയുന്ു.മകാ
ദളാണിയൽഅധികാരികളുമടദമൽദനാട്ത്ിൽരൂ്രം
മകാടെമമ് ിക്ൽഅദനവേഷണറിദപൊർട്ുകൾനാട്ു
വവദ്യത്ിമൻറസവേീകാര്യതമയവ്യക്തമാക്ുന്വയാ
മണന്ത്മക.എൻ.്രണിക്ർഅഭിപ്രായമപെടുന്ു.പബി
ട്ീഷ്ഭരണകാലത്ത്്രാശ്ാത്യവവദ്യത്ിന്സർക്ാർ

തലത്ിൽദപ്രാത്സാഹനംനൽകിയിരുമന്ങ്ിലുംജന
ങ്ങളിൽമെറിമയാരുവിഭാഗത്ിന്മാപതദമഅതിമൻറ
ഗുണങ്ങൾലഭിച്ചിരുന്ുള്ളളൂ.മാപതമല്നാട്ിൻ്രുറങ്ങളി
മലജനങ്ങൾക്ത്ഈആധുനികവവദ്യസഹായംലഭ്യ
മല്ായിരുന്ു.ഔദദ്യാഗികമായിഒരുവവദ്യസഹായ
വുംലഭിക്ാത്ഉൾനാടൻപ്രദദ്രങ്ങളിൽദ്രാലും്ര
ത്ിൽഒ് ത്ഭാഗദത്ാളംദ്രരുമടയുംെികിത്സാവ്ര്യ
ങ്ങൾനിവർത്ിക്ുന്ത്നാട്ുെികിത്സാസപ്ദായമാ
മണന്ുനാട്ുവവദ്യമത്സംബന്ിച്ചുള്ള1923മലമു
ഹമ്മദ്ഉസമാൻകമ്മിറ്റിറിദപൊർട്ത്മെയ്യുന്ുടെത്.അദത
ദ്രാമലനാട്ുെികിത്സദതടുന്തിനുള്ളമമറ്റാരുകാര
ണംആയുർദവദആ്രു്രപതികളിമലെികിത്സാമെല
വ്താരതദമ്യനകുറവായിരുന്ുഎന്താണ്.ഇംഗ്ീഷ്

ആ്രു്രപതിയിൽഒരുദരാഗിക്ത്ഒരുദിവസമത്്രരാ്ര
രിമെലവ്ആയുർദവദമത്ക്ാൾനാലിരട്ികൂടുതലാ
യിരുന്ു(്രണിക്ർ2010:194-95).ഇത്രംആധികാ
രികപ്രാമാണികദരഖകൾകമടെടുക്ുന്ത്അഭിനന്ദ
നാർഹമാമണങ്ിലുംഅതിനുള്ളിൽദലിത്-ആദിവാസി
ജനതയുമടആദരാഗ്യദമഖലയിമലസാമൂഹികഅനുഭ
വങ്ങമളഉൾമപെടുത്ുകയുംഅവമരമുൻനിർത്ിെില
ദൊദ്യങ്ങൾഉന്യിക്ുദ്ാളാണ്ദകരളത്ിമൻറആ
ദരാഗ്യഭൂതകാലംകൂടുതൽമതളിമയാകുന്ത്.എന്ാ
ൽനിലവിമല്രഠനങ്ങളാകമട്ഈഴവ/തിയ്യജാതിയുമട
അനുഭവങ്ങൾക്ത്താദഴക്ത്ഇറങ്ങിവന്ിട്ില്.അദതദ്രാ
മലനാട്ിൻ്രുറങ്ങളിലുംഉൾനാടൻപഗാമങ്ങളിലുംപ്രവ
ർത്ിച്ചിരുന്മിഷനറിപ്രസ്ാനങ്ങളുമടആദരാഗ്യസം
ബന്മായഇടമ്രടലുകളുംതദദേ്രീയരുമടപ്രതികരണ
ങ്ങളുംമിഷനറി്രുരാദ്രഖരങ്ങളുംഒന്ുംതമന്്രരിഗ
ണിക്ാമതയാണ്നാട്ിൻ്രുറങ്ങളിമലെികിത്സയുമടഭൂ
തകാലമത്ഈ്രറഞ്ഞഗദവഷകമരല്ാംസമീ്രിച്ചിരി
ക്ുന്ത്.ഒരുജനാധി്രത്യസങ്ൽ്രവും്രറയാനില്ാത്
ഭൂതകാലമാണ്ദകരളത്ിമലതദദേ്രീയവവദ്യത്ിനും
ആയുർദവദആ്രു്രപതികൾക്ും്രറയാനുള്ളത്.ഈ്ര
ധേതികളുമടഉൾമക്ാള്ളലിനും്രുറ്ള്ളലിനുംവിദധ
യരായവർആമരല്ാംഎന്തിമൻറെരിപതം്രരിദ്രാധി
ക്ുദ്ാഴാണ്നിലവിലുള്ളആദരാഗ്യെരിപതരെനകളു
മടഅതിർവര് ുകൾവ്യക്തമാകുന്ത്.

ഇ് ്യൻസമൂഹമത്പെറ്റിയുള്ളദസാദഷ്യാളജിസറ്റുക
ളുമട്രഠനത്ിൽഇ് ്യയിദലത്ഒരടഞ്ഞ(closed)സമൂ
ഹമമങ്ിൽഇ് ്യയിൽമവച്ചത്ഏറ്റവുംഅടഞ്ഞസാമൂഹി
കവ്യവസ്ിതിമയന്ത്കണക്ാക്ിയിരുന്ത്മലയാളിക
ളുമടസാമൂഹികജീവിതമായിരുന്ു.വളമരമെറിയഒരു
പ്രദദ്രത്ത്ദൊദ്യംമെയ്യമപെടാത്തും,ഇ് ്യയിമലജാ
തിെരിപതത്ിൽനിന്ുംവ്യത്യസതമപെട്ിരുന്തുമായിരു
ന്ുമലയാളികളുമടജാതിആൊര/നിയമെരിപതം.ദർ്ര

നത്ിലൂമടയുള്ളതീടെൽ(ജാതിഅകലം),്രൂപദ-വവ
്ര്യജാതിയുമടഅഭാവം,ജാതിനിയമങ്ങൾ്രാലിക്ുന്
മസമിറ്റികമതവി്രവോസികൾ,മുകൾതട്ത്മുതൽകീഴ്ത്
ട്ത്വമരദൃഢമായിനിൽക്ുന്ജാതിനിയമങ്ങൾതുടങ്ങി
ഇ് ്യയിൽഒരിടത്ുംകാണാൻകഴിയാത്ജാതിെരി
പതമാണ്മലയാളികൾക്ിടയിൽകടെിരുന്ത്.ഈകാ
രണത്ാൽജാതിയുംഅത്നിർമിച്ചവിദവെനവുംഅ്ര
പഗഥിക്ാമതദകരളെരിപതരെനസാധ്യമല്.നിലവിമല
വവദ്യെരിപതമാകമട്ജാതിയുമടസങ്ീർണതകമള്ര
രാമർ്രിച്ചിദട്യില്.െികിത്സയുമായിബന്പെട്ജാതിഅ
നുഭവങ്ങളുമട്രുനർവായനമയന്ാൽആധുനികവവ
ദ്യത്ിമൻറസവേീകാര്യതയുമടെരിപതംകൂടിയാണ്മുദന്ാ
ട്ത്മവക്ുന്ത്.എല്ാജാതിവിഭാഗങ്ങൾക്ുംഅവരുദട
തായെികത്സാരീതികൾനിലവിലുടൊയിരുമന്ങ്ിലും
െുരുക്ംെിലവവദ്യന്ാരുമടകഥകൾമാപതമാണ്വ്യാ
്രകമായിപ്രെരിക്മപെട്ത്.

എണ്മറ്റകഥകൾക്ത്ഉടമസ്രാണ്ദകരളത്ിൽജീ
വിച്ചിരുന്ആയുർദവദ/നാട്ുവവദ്യന്ാർ.അതിമാനു
ഷികരുംവദവികസാന്ിധ്യമുള്ളവരുമമന്ുവി്രവേസി
ക്ുന്ഇവരിൽഭൂരിഭാഗവുംസവർണവഹന്ദവ്രശ്ാ
ത്ലത്ിൽനിന്ുള്ളവരാണ്.മുസലിംകൾക്ിടയിൽനി
ന്ുംവവദ്യ്രാസപതംരഹസ്യമായി്രഠിക്ുന്വാഗ്ഭടാ
ൊര്യരുമടഐതിഹ്യംവമരപ്ര്രസതമാണ്.അദതദ്രാ
മലെിലസ് ന്രായഈഴവ/തിയ്യവവദ്യന്ാമരയും
കാണാൻകഴിയുന്ുടെത്.വവദ്യത്ിലുംദരാഗ്രുപ്രൂഷ
യിലുംദനടിയഅറിവിമൻറദ്രരിലാണദല്ാപ്രീനാരായ
ണഗുരുദ്രാലുംആദ്യകാലത്ത്അറിയമപെട്ിരുന്ത്(്ര
ണിക്ർ2010:195).്രിന്ാക്ജാതികളിൽഈഴവർക്ി
ടയിൽനിന്ാണ്ഏറ്റവുമധികംവവദ്യന്ാർഉടൊയിട്ു
ള്ളത്.ഈഴവർക്ത്നൂറ്റാടെുകളുമടവവദ്യ്രാര് ര്യമു
മടെന്ും,രാജമകാട്ാരങ്ങളിൽദ്രാലുംഅവർക്ത്സ്ാ
നമുടൊയിരുമന്ന്ുംമഹാകവികുമാരനാ്രാൻതിരു

ചികിത്യഞുംജസാതിയഞും/ചരിതതം

ആധികസാരികമസായപരഖകളഞുടട
അടിസ്സാനത്ിൽപനസാക്ഞുപ്സാൾ
പകരളത്ിടെചികിത്സാരീതികൾ
ജനസാധിേത്യവത്കരിക്ടപെട്ടത്ത്ിട്ടീഷ്
ടകസാപളസാണിയെിസത്ിടൻറ
ഭസാഗമസാടയത്ടപെട്ടേസാശ്സാത്യ
വവദ്യസഹസായത്ിടൻറ
കടന്നഞുവരവിെൂടടയസാണ്.

ലേ.എൻ.പണികേർ ബർട്ൻക്ലീറ്റസ് ലേ.പി.ഗിരിജ ഇ.ലജ.വാറിരംഗ്

കേവായൂർആശുപന്തിയിലെേുഷ്ഠകരാഗിേൾകഡാ.സ്കറ്റാേ്സിനുരംന്്ിറ്റ്സിനുലമാപ്രം
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കഥതലദശേരിയിമലഊരാദച്ചരിഗുരുനാഥന്ാമരക്ുറി
ച്ചും്രറഞ്ഞുദകൾക്ാറുടെത്.മൊക്ിക്ടുത്ത്ഒളിവില
ത്ത്മ്രായ്യുപ്രംതറവാട്ിമലമകട്ിലമ്മക്ത്കഠിനമായത
ലദവദനവന്ദപൊൾഊരാദച്ചരിൽഗുരുക്ന്ാരിൽദക
മനായഒദതനമനവിളിച്ചുവരുത്ി.ഗുരുക്മളത്ി,നാ
്ി്രരിദ്രാധിക്ണമമന്ാവ്ര്യമപെട്ു.്രദക്ഷമകട്ില
മ്മ്രുറത്ുവരില്,ദരാഗവിവരംദകട്ത്മരുന്ുകുറിക്ു
കയാണ്മറ്റുവവദ്യന്ാർമെയ്യാറുള്ളമതന്ത്ത് ുരാൻ
്രറഞ്ഞു.്രുറത്ുവരാൻവിഷമമാമണങ്ിൽത് ുരാ
ട്ിനൂലിമൻറഒരറ്റംവകയിൽ്രിടിച്ചിട്ത്,മദറ്റഅറ്റം്രുറ
ത്ത്എമൻറവകയിൽതന്ാൽമതിഎന്ായിഗുരുക്
ൾ.അതനുസരിച്ചത്നൂലിമൻറഒരറ്റംഗുരുക്ളുമടവക
യിൽമകാടുത്ു.ഗുരുക്ൾകുമറദനരംനൂൽകാതിൽ
ദെർത്ു്രിടിച്ചുകണ്ടച്ചിരുന്ു.്രിമന്്രതുമക്്രറ
ഞ്ഞു,‘‘രടെുദനരംകറക്ുന്ത്ഒരുദനരമാക്ിയാൽ
മതി,ഇദപൊഴുള്ളക്ഷീണംമാറിമക്ാള്ളും.’’വവദ്യമര
്രരീക്ഷിക്ുന്തിനായിനൂല്അകത്ത്ഒരു്ര്രുവിമൻറ
കാലിലാണ്മകട്ിയിരുന്തമപത!(ഉഷാകുമാരി2020).

ആയുർദവദവവദ്യന്ാമരകുറിച്ചുള്ളഅത്ുതകഥ
കളിമലെിലസംഭവങ്ങളുമടഉടമസ്ാവകാ്രംരടെും
മൂന്ുംവവദ്യന്ാരുമടദ്രരിമലാമക്പ്രെരിക്ാറുടെത്.
മകാട്ാരത്ിൽ്രങ്ുണ്ിയുമടഐതിഹ്യമാലയിമലആല
ത്ൂർന് ിയുമടഒരുെികിത്സാഅനുഭവവുംദൊലയി
ൽകുഞ്ഞുമാമിവവദ്യരുമടഅനുഭവവുംഒദരകഥത
മന്യാണ്്രറയുന്ത്.ആലത്ൂർന് ിയുമടഅടുക്ൽ
കുഷ്ഠദരാഗംവന്ഒരുന് ൂതിരിെികിത്സക്ായിവരു
കയും,ഒരുമുന്ാഴിമ്രരു് ാ് ിൻമനയ്യത്ദസവിക്ാമമ
ങ്ിൽദരാഗംദഭദമാകുമമന്ും;അമല്ങ്ിൽഞാൻഎന്
ല്,ദലാകത്ത്ആരുവിൊരിച്ചാലുംഇത്ദഭദമപെടുത്ാൻ
സാധിക്ില്എന്ത്്രറഞ്ഞു.്രാ് ിൻമനയ്യത്ഭക്ഷിക്ാൻ
കഴിയില്എന്കാരണത്ാൽന് ൂതിരിസങ്ടദത്ാടു
കൂടിമടങ്ങി.ന് ിഉദ്രക്ഷിച്ചകാരണത്ാൽന് ൂതി
രിദനമരെപമവട്മത്(മലപെുറം)ദക്ഷപതത്ിൽദ്രാകു
കയുംഅവിമട്രപ്ടെത്ദിവസമത്ഭജനനടത്ുക
യും,ഒരുദിവസംരാപതിയിൽെപമവട്മത്്രാസതാവ്
ന് ൂതിരിയുമടഉറക്ത്ിൽപ്രത്യക്ഷമപെടുകയും,ദിവ
സവുംരാവിമല്രുഴയിൽമെന്ത്രടെത്വകയുംനിറച്ചു
മൂന്ത്വട്ം്രുഴമവള്ളംകുടിക്ണമമന്ത്്രറഞ്ഞു.ദർ്ര

നത്ിമൻറഅടിസ്ാനത്ിൽനാൽ്രത്ദിവസം്രുഴ
മവള്ളംകുടിക്ുകയുംദരാഗം്രരി്രൂർണമായിദഭദമാ
കുകയുംമെയ്തു.അന് രംആലത്ൂർന് ിയുമട
അടുക്ൽമെന്ത്ദരാഗംദഭദമായത്അറിയിച്ചു.എന്ാ
ൽന് ിക്ത്ആസ്ലംഒന്ത്കാണണമമന്ുആപഗഹം
പ്രകടിപെിച്ചു.രടെത്ദ്രരുംകൂടിെപമവട്മത്അ് ലക്ട
വിൽനിന്ും്രുഴവക്ത്ൂമടകുറച്ചുദൂരംമെന്ദപൊ
ൾഅവിമടഒരുവലിയമ്രരു് ാ് ത്െത്ുെീഞ്ഞുകി
ടക്ുന്ത്കടെു.ഇതാഇത്കടെുദവാ,ഈമനദയ്യാട്
കൂടിയമവള്ളമാണ്ന് ൂതിരി്രതിവായികുടിച്ചത്എ
ന്ത്ന് ി്രറഞ്ഞു(്രങ്ുണ്ി1994:226-227).ഇദതസം
ഭവംകുഞ്ഞുമാമിവവദ്യരുമടജീവിതകഥകളിലുംദെ
ർത്ത്്രറയാറുടെത്.ന് ൂതിരിയുമടസ്ാനത്ത്ധനാഢ്യ
നായഒരാളും,കുഷ്ഠദരാഗത്ിന്്രകരംരക്തവാദവും,
മ്രരു് ാ് ിമൻറസ്ാനത്ത്മല് ാ് ും,െപമവട്മത്
അ് ലക്ടവിനു്രകരംകാ്രിയുമാണ്ദെർത്ിരിക്ു
ന്ത്(ദൊലയിൽ1981:145-146).എ് ായാലുംദരാഗം
സഡൗഖ്യമാകുന്കഥകളാണ്രടെും.

മലയാളികൾക്ിടയിൽകഥകൾമകാടെത്അതി്രയ
ദലാകംതീർത്നാട്ുവവദ്യന്ാരുമടഐതിഹ്യങ്ങളു
മടനീടെ്രട്ികയിൽദലിത്-ആദിവാസികൾഒരാൾദ്രാ
ലുംഉടൊകാറില്.മാപതമല്ഇവരുമടകഥകളിൽെികി
ത്സക്ത്വിദധയനായദലിതരുമടഎണ്വുംകുറവായിരു
ന്ു.വവദ്യഐതിഹ്യകഥകളിൽഇടം്രിടിച്ചഈഴവരാ
കമട്വലിയസ് ന്കുടുംബങ്ങളിൽജനിച്ചവർമാപത
മായിരുന്ു.അറു്രദതാളംആനകളുള്ളദകാഴിദക്ാമട്
മ്രാക്ാദചേരിതറവാട്ിമലെ് ുവവദ്യൻ(ദൊലയി
ൽ1981:46),തലമുറകളായിവിദ്യയുംവവദ്യവുംസ് 
ത്ുംവകവ്രമായുടൊയിരുന്കുഞ്ഞുമാമിവവദ്യ
ർതുടങ്ങിയഈഴവവവദ്യന്ാരുമടകഥകളാണ്കൂടു
തലുംപ്രെരിച്ചിരുന്ത്.ഏവർക്ുംപ്രദവ്രനംഅനുവ
ദിക്ാത്തുംഅടഞ്ഞതുംസവർണതമയസ്ാ്രിമച്ച
ടുക്ുന്തുമായഒരുവ്യവസ്ിതിമാപതമായിരുന്ുനില
വിൽനടത്ിമക്ാടെുവന്ിരുന്വവദ്യസപ്ദായവും
വവദ്യകഥകളും.ഈവവദ്യവ്യവഹാരത്ിൽഈഴവർ
മുതൽമുകളിദലാട്ുള്ളജാതികൾദക്പ്രദവ്രനമുടൊ
യിരുന്ുള്ളളൂ.്രസപതപകിയ,്രരീരഘടനാ്രാസപതമത്
ക്ുറിച്ചുള്ളജ്ഞാനം,മതാലിഒട്ിച്ചുദെർക്ൽതുടങ്ങി
യവമയല്ാംഏദതാഒരുകാലത്ത്തദദേ്രീയവവദ്യന്ാർ
ക്ും്രരിെിതമായിരുന്ുഎന്്രറച്ചിലുകൾഅല്ാമത
ഇവമയമതളിയിക്ുന്ഒരുഉദാഹരണംദ്രാലുംമകാദളാ
ണിയൽകാലത്ത്ദരഖമപെടുത്ിയിട്ില്.മാപതമല്ഈഴ
വർഉൾമപെമടയുള്ളവവദ്യൻമാർദലിത്ജനതമയെൂ
ഷണംമെയ്തെരിപതമാണ്്രുരാദ്രഖരത്ിൽനിന്ും
ദകൾക്ുന്ത്.ലടെൻമിഷനറിയായസാമുദവൽമറ്റീർ
എഴുതുന്ു:‘‘്രുലയർക്ത്ദരാഗംവന്ാൽ,പ്രദത്യകിച്ചത്നാ
്ിമിടിപെത്്രരിദ്രാധിദക്ടെിവന്ാൽഇരട്ികൂലിവവ
ദ്യന്ാർക്ത്നൽദകടെിയിരുന്ു.അ്രുധേിമാറ്റുന്തിനുള്ള
കുളിയുമടഫീസുകൂടിഅവർനൽകണമായിരുന്മപത.’’
അതിസങ്ീർണമായസാമൂഹികവ്യവസ്ിതിയിൽഈഴ
വവവദ്യന്ാർഎപതകഴിവുള്ളവരാമണങ്ിലും്രലയിട
ങ്ങളിലുംഅവർതീടൊപൊടകലത്ിൽനിൽദക്ടെിവ
ന്ു.മകാദളാണിയൽ്രധേതികളുമടഭാഗമായിആയുർ
ദവദ്രാഠ്രാലകൾആരംഭിച്ചദപൊഴുംഈഴവർഉൾമപെ

മടയുള്ളവർഈവിദവെനംദനരിട്ിരുന്ു.ആയുർദവദ
്രാഠ്രാലകളിൽഈഴവമര്രഠിപെിക്ുന്ിമല്ന്ുംഈഴ
വർമപദാസആയുർദവദദകാളജിൽദെർന്ാണ്വവദ്യ
വിദ്യാഭ്യാസം്രൂർത്ിയാക്ുന്മതന്ുംകുമാരനാ്രാൻ
തിരുവിതാംകൂർപ്രജാസഭയിൽ്രറയുന്ത്വിദവെനത്ി
ന്ഉദാഹരണമാമയടുക്ാവുന്താണ്(ഭാസകരനുണ്ി
2005:360-61).എമ്ല്ാംവിമർ്രനങ്ങൾദനരിട്ാലും്ര
മത്ാ് താംനൂറ്റാടെിമൻറതുടക്ംമുതൽദകരളത്ി
ൽസജീവമാകുന്്രാശ്ാത്യവവദ്യെികിത്സാരീതിയാ
ണ്മലയാളികമളമാറ്റിെി് ിപെിക്ാൻതുടങ്ങിയത്.ഈ
മകാദളാണിയൽ്രധേതിയിൽപ്രധാന്രങ്ുവഹിച്ചതാക
മട്മിഷനറിമാരുംഅവരുമടസഹായികളുമായിരുന്ു.

ആനടക്സാ് ിൽഅനസാട്ടമിേഠനം
പബിട്ീഷ്അധികാരികൾഅവരുമടആവ്ര്യത്ിന്മകാ
ടെുവന്ദ്ാകടർമാരാണ്ദകരളത്ിൽആധുനിക
വവദ്യ്രാസപതംആദ്യമായിപ്രദയാഗിച്ചത്.പകദമണതി
രുവിതാംകൂർമകാട്ാരംഇതിമൻറഭാഗമാവുകയുംമകാ
ട്ാരത്ിമലഅംഗങ്ങൾക്ുംയൂദറാ്ര്യൻഉദദ്യാഗസ്ർ
ക്ുംതദദേ്രീയവസനിക/ഇതരഉദദ്യാഗസ്ർക്ുമായി
രുന്ുഈെികിത്സഅനുവദിച്ചത്.്രിന്ീട്ഇത്ജയിൽ
്രുള്ളികൾക്ുംമറ്റുള്ളവർക്ുംദവടെിയുള്ള്രധേതിയാ

ക്ിമാറ്റി.ഇദതകാലത്ത്(1806)മതക്ൻതിരുവിതാംകൂ
റിൽപ്രവർത്നംആരംഭിച്ചലടെൻമിഷനറിപ്രസ്ാന
ത്ിമലആദ്യമിഷനറിയായറിങ്ിൽദടാബുംതദദേ്രീയ
വി്രവോസികളും്രാശ്ാത്യവവദ്യവുമായിബന്മപെടു
ന്ത്കാണാൻസാധിക്ുന്ുടെത്.പ്രദത്യകിച്ചത്1813ൽആ
രംഭിച്ചആദ്യവസൂരികുത്ിമവപെിമന്രറ്റിയുള്ളവിവര
ണംറിങ്ൽദടാമബനൽകുന്ുടെത്(എബദനസർ2020).
മതക്ൻതിരുവിതാംകൂറിമലലടെൻമിഷനറിമാരുംസ
ഹായികളുംദെർന്ത്മമ് ിക്ൽമിഷൻപ്രവർത്നങ്ങ
ൾക്ത്തുടക്മിട്ു.1838ൽതിരുവിതാംകൂറിൽഎത്ിയ
ദ്ാ.റാംമസയാണ്ലടെൻമിഷനറിപ്രസ്ാനത്ിമല
ആദ്യമമ് ിക്ൽമിഷനറി.തിരുവിതാംകൂറിമലജനങ്ങ
മളസംബന്ിച്ചുമമ് ിക്ൽമിഷനറിഎന്ആ്രയം
തമന്്രുതുമയുള്ളതായിരുന്ു.ദമൽജാതിക്ാമരപകി
സതുമതത്ിദലക്ത്ദെർക്ുകഎന്ലക്ഷ്യവുമായാണ്
ദ്ാ.റാംമസയുമടദനതൃതവേത്ിൽമമ് ിക്ൽമിഷൻ
ആരംഭിച്ചത്(Abbs1870:135).തുടക്ംമുതദലതിരുവി
താംകൂർരാജകുടുംബം്രാശ്ാത്യവവദ്യമത്അംഗീക
രിക്ുകയുംഅതിമനക്ുറിച്ചുകൂടുതൽഅറിയാനുംപ്ര

ചികിത്യഞുംജസാതിയഞും/ചരിതതം

മെയസാളികൾക്ിടയിൽകഥകൾടകസാണ്്
അതിശയപെസാകംതീർത്നസാട്ടഞു
വവദ്യന്സാരഞുടടഐതിഹ്യങ്ങളഞുടടനീണ്
േട്ടികയിൽദെിത്-ആദിവസാസികൾ
ഒരസാൾപേസാെഞുംഉണ്സാകസാറിെ്ല.

വിതാംകൂർപ്രജാസഭയിൽഒരിക്ൽപ്രസംഗിക്ുകയു
ടൊയി(ഭാസകരനുണ്ി2005:360).എന്ാൽഇദതാമടാ
പെംഈഴവവവദ്യൻമാരുമടജീവിതത്ിൽഅവർദനരിട്
ജാതിവിദവെനഅനുഭവങ്ങളുംപ്രൊരത്ിലുടെത്.ഈഴ
വരിൽഏറ്റവുംപ്ര്രസതനായവവദ്യരാണ്ദൊലയിൽ
കുഞ്ഞുമാമി;വവദ്യർക്ത്ഒരാളുമട്രബ്ദംദകട്ാൽഅ
തിമൻറലയംമകാടെത്ആയുസ്ത്എപതയുമടെന്ത്അറിയാ
ൻസാധിച്ചിരുമന്ന്ുംവി്രവേസിക്മപെടുന്ു(ദൊലയിൽ
1981:126).്രലദപൊഴുംഈഴവ/തിയ്യവവദ്യന്ാമരസ
വർണജാതിക്ാരായദരാഗികളുമട്രരീരത്ിൽസ്രർ
്രിക്ാൻഅനുവദിച്ചിരുന്ില്;്രകരംദരാഗിയുമടവക
യിൽനൂൽമകട്ുകയുംതാഴ്ന്ജാതിക്ാരനായവവ
ദ്യൻദൂമരമാറിനിന്ത്നൂലിൽ്രിടിച്ചുമകാടെുമാണ്ദരാ
ഗനിർണയംനടത്ിയിരുന്ത്.ദൊലയിൽകുഞ്ഞുമാ
മിവവദ്യരുമടനൂലിൽമകട്ിയുള്ളദരാഗനിർണയമത്
കുറിച്ചത്1978മസപ്റ്റംബർമാസത്ിമലആയുർദവദര
ത്നത്ിൽസുപബഹ്മണ്യൻവവദ്യൻഎഴുതിയിട്ുടെത്.
‘‘1900മൻറതുടക്ത്ിൽനടന്ഒരുസംഭവം.ഒരിക്ൽ
ഒരുമനയ്ക്മലദരാഗിക്ത്പ്രസിധേരായവവദ്യന്ാരും
ദ്ാകടർമാരുംെികിത്സിച്ചിട്ുംദരാഗംദഭദമായില്.്രാട്
ക്ുടിയാന്ാരിൽഒരാളുമടനിർദദ്രപ്രകാരംകുഞ്ഞുമാ
മിവവദ്യമരമചേലിമൻറയുംവള്ളത്ിമൻറയുംസഹാ
യത്ാൽമനയ്ക്ൽമകാടെുവന്ു.അവർണർക്ത്വള
പെിൽദ്രാലുംപ്രദവ്രനമിമല്ങ്ിലുംവവദ്യനായതുമകാ
ടെത്മാപതംആഈഴവന്മുറ്റത്ത്മെല്ുവാൻഅനുവാദം
ലഭിച്ചു.ഇനിദരാഗിമയ്രരിദ്രാധിക്ുന്മതങ്ങമന?അ
തായിപ്രശനം.ഒടുവിൽവവദ്യൻ്രറഞ്ഞു,െീപെുനൂൽ
ദരാഗിയുമടവകത്ടെയിൽമകട്ിജനൽവഴിമവളിയി
ദലക്ിട്ത്തന്ാൽനൂൽവഴിസ്രന്ദനംഅറിഞ്ഞുദരാഗം
നിശ്യിച്ചുമകാള്ളാം.അത്നിർവഹിക്മപെട്ു.നൂലിൽ
കുമറസമയം്രിടിച്ചുദനാക്ിയിട്ത്വവദ്യർ്രറഞ്ഞു,ദരാ
ഗിമരിച്ചുകിടക്ുകയാമണന്ത്.കുഞ്ഞുമാമിയുമടസമീ്ര
ത്ുള്ളവർനിലവിളിയായി.അദതസമയംഅകത്ുള്ള
വർഉച്ചത്ിൽെിരിക്ുന്ു.അകത്ുടൊയിരുന്വർ്ര
റഞ്ഞു;നൂൽകട്ിൽകാലിൽമകട്ിമകാടുത്ത്വവദ്യമര
ഞങ്ങൾ്രരീക്ഷിക്ുകയായിരുന്ുഎന്ത്.എ് ായാലും
്രിന്ീട്ദരാഗിമയകടെുെികിത്സിച്ചുഎന്താണ്ബാ
ക്ിഭാഗം(ദൊലയിൽ1981:128-29).സമാനമായഒരു

ഡബ്ല്ൂ.ലജ.റിച്ാർഡ്സുരംആെപ്ചുഴയിലെേുഷ്ഠകരാഗിേളചുരം(1890) തിരുവിതാരംേൂർലമഡികേൽമിഷൻസ്റ്റാ്്
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മിച്ചിരുന്ു.മാപതമല്ആധുനികആദരാഗ്യവ്യവസ്യിൽ
കണ്ിദെരാനുള്ളപ്രമങ്ങൾതുടർച്ചയായിനടത്ുന്ത്
കാണാനുംകഴിയുന്ുടെത്.തിരുവന് ്രുരത്ത്സിവിൽ
്ിസമ്രൻസറിമയന്ദ്രരിൽ്രണികഴിപെിച്ചആ്രു്ര
പതിയുമടഉദ്ഘാടനദവളയിൽതിരുവിതാംകൂർരാജാവ്
നടത്ിയപ്രസംഗത്ിൽധർമരാജ്യത്ിമൻറകടമമയന്
നിലയിലാണ്ആധുനികെികിത്സാലയങ്ങമളഅവതരി
പെിക്ുന്ത്(വിദ്യാസംപഗഹം,ഒകദടാബർ1864).അദത
സമയംജാതിയുമടനിയമങ്ങമളമുറിച്ചുകടക്ാൻഅവ
ർതയാറുമല്ായിരുന്ു.ഈദലഖനത്ിമൻറതുടക്ത്ി
ൽസൂെിപെിച്ചസംഭവത്ിന്സമാനമായമമറ്റാരുസംഭ
വംതിരുവിതാംകൂർമകാട്ാരത്ിനുള്ളിൽനടന്ിരുന്ു.
1830കളിൽവവദ്യ്രാസപതത്ിദനാട്താൽ്രര്യംദതാന്ി
യതിരുവിതാംകൂർരാജാവിമന(സവോതിതിരുനാൾ)അ
നാട്മി്രഠിപെിക്ുന്തിനായിപബിട്നിൽനിന്ുള്ളഒരുഇം
ഗ്ീഷ്ദ്ാകടമറയുംകൂട്ത്ിൽഒരുഅസ്ികൂടവുംഇ
റക്ുമതിമെയ്തു.മൃത്രരീരത്ിൽമതാട്ാൽതീടെലാ
കുംഎന്കാരണത്ാൽഇറക്ുമതിമെയ്തഅസ്ി
കൂടത്ിമൻറമാതൃകയിൽആനമക്ാ് ിൽമമറ്റാരുഅ
സ്ികൂടംരാജാവിനുദവടെി്രണിയിച്ചു,അതു്രദയാഗി
ച്ചാണ്രാജാവ്്രഠനംനടത്ിയത്.രാജാവിമൻറമരണ
ദ്രഷംപബിട്ീഷ്മ്യൂസിയംവലിയതുകവാഗ്ദാനംമെ
യ്തുഅസ്ികൂടംവാങ്ങാൻപ്രമിമച്ചങ്ിലുംരാജകുടും
ബംഅത്നിരസിച്ചു,അദപൊദഴക്ുംഅത്ഒരുതിരുദ്ര
ഷിപെത്ആയിമാറ്റമപെട്ു’’(LaGazzettaDiSyracuse,12
March1942).തികച്ചുംസങ്ീർണമായസാമൂഹികസാ
ഹെര്യമാണ്്രാശ്ാത്യവവദ്യംസൃഷ്ടിച്ചത്.

ഒരുവിഭാഗംആളുകൾഅധീ്രവവദ്യമത്അദത്രടി
സവേീകരിച്ചദപൊൾമമറ്റാരുവിഭാഗമാകമട്അതിമനമമറ്റാ
രുരൂ്രത്ിൽഉ്രദയാഗിക്ാൻപ്രമിച്ചു.മാപതമല്ജാതീ
യമായതീടെൽനിയമങ്ങൾ്രാലിച്ചുമകാടൊണ്്രല
ദപൊഴുംഈെികിത്സകൾഅരദങ്ങറിയത്.മിഷനറിപ്ര
വർത്കർമാപതമായിരുന്ുഅതിനുഎതിർദെരിയിൽ
നിലയുറപെിച്ചത്.വിദദ്രദ്ാകടറുമടസാന്ിധ്യംജന
ങ്ങമളഅത്ുതമപെടുത്ുകയുടൊയി,മാപതമല്അയാൾ
ക്ത്പ്രകൃത്യാതീതമായ്രക്തിയുമടെന്ത്ജനങ്ങൾവി്രവേ
സിക്ുകയുംമെയ്തു.മിഷനറിമാരുമടതാമസയിടങ്ങ
ൾക്ത്സമീ്രംആരംഭിച്ചഈെികിത്സാ്രാലകളിൽകഴി

ഞ്ഞദിവസമത്മഴനനഞ്ഞുജലദദാഷം്രിടിച്ചആളു
മുതൽവർഷങ്ങളായിതളർന്ുകിടക്ുന്ദരാഗികൾവ
മരവന്ുദെർന്ു.ജനങ്ങൾവ്യാ്രകമായിവന്ിരുമന്ങ്ി
ലുംഉള്ളിദലക്ത്കഴിക്ുന്മരുന്ുകൾഉ്രദയാഗിക്ാ
ൻആളുകൾക്ത്നദന്ഭയമായിരുന്ു.െിലരാകമട്മരു
ന്ുകൾവാങ്ങുകയുംഅവകഴിക്ാമതവകയിൽമകാ
ടെുനടക്ുകദയാകിടക്യുമടഅരികിൽമവക്ുകദയാ
ആണ്മെയ്യുന്ത്.ഈമരുന്ുകൾവകവ്രംമവച്ചാ
ൽദരാഗങ്ങമളന്ഭൂതങ്ങളുമടഉ്രപദവമുടൊകില്എ
ന്തായിരുന്ുെിലരുമടവി്രവോസം.്രി്രാെിമൻറഉ്ര
പദവംഉടൊകില്എന്കാരണത്ാൽമിഷനറിമാരുമട
ലഘുദലഖകളുംഅച്ചടിക്മപെട്ഇതരദ്രപെറുകളുംവാ
യനഅറിയാൻവയ്യാത്ആളുകളുംവാങ്ങിവീട്ിൽസൂ
ക്ഷിച്ചിരുന്ു.്രി്രാെിമൻറഉ്രപദവംഉടൊകാതിരിക്ാ
ൻഇവർഇമതല്ംതലയിണയുമടഅടിയിൽമവച്ചാണ്
ഉറങ്ങിയിരുന്ത്(Abbs1870:135).എന്ാൽഅദതസ
മയം്രുസതകങ്ങൾ്രി്രാൊമണന്ുമമറ്റാരുകൂട്ർവി
്രവേസിക്ുകയുംവകമകാടെത്മതാടാൻദ്രാലുംതയാറു
മല്ായിരുന്ു(Abbs1870:153).ആ്രു്രപതികളുമടഉള്ളി
ൽജാതിനിയമങ്ങമളകൃത്യമായി്രാലിച്ചിരുന്ു.സപതീക
ളുമട്രരീരത്ിൽമതാടാൻദ്ാകടർമാർക്ത്അധികാര
മില്ായിരുന്ു,ജാതിതിരിച്ചുള്ളെികിത്സയുംവാർ് ുക
ളുമായിരുന്ുനിലവിലുടൊയിരുന്ത്.എന്ാൽമതക്
ൻതിരുവിതാംകൂറിമലമമ് ിക്ൽമിഷനറിമാർക്ത്ഇങ്ങ
മനഒരുപ്രതിസന്ിദനരിദടടെിവന്ിരുന്ില്.െിലരാക
മട്ദ്ാകടർമാമരനിർബന്ിച്ചുവിളിച്ചുമകാടെുവീട്ി
ൽമകാടെുദ്രാകുകയുംവീടിനുമവളിയിൽഇരുത്ിദരാ
ഗിയുമടദമൽബാധിച്ചിരിക്ുന്്രി്രാെിദനാടുഇറങ്ങി
ദപൊകാൻ്രറയൂഎന്ത്നിർബന്ിക്ുകയുംമെയ്തു.

ആദ്യേഞുെയസർക്സാർഉപദ്യസാഗസ്നഞും
മിഷനറിതേസ്സാനങ്ങളഞും
സർക്ാർമ്രാതുആ്രു്രപതികൾ്രണിയുന്തിനുമു
ദ്തമന്സാധാരണജനങ്ങൾക്ത്ജാതിദഭദദമാതീ
ടെദലാകൂടാമതആധുനികെികിത്സമിഷണറിഏജ
ൻസിലഭ്യമാക്ിത്ുടങ്ങിയിരുന്ു.ഇതിമൻറഭാഗമായി
1864നവംബർമുതൽആധുനികവവദ്യ്രാസപതം,്ര

സപതപകിയതുടങ്ങിയവമയപെറ്റിയുള്ള്രഠനക്യാ് ുകൾ
തിരുവിതാംകൂറിമൻറ്രലയിടങ്ങളിലുംലടെൻമിഷനറി
മാർനടത്ുകയുടൊയി.മാപതമല്കുമറയധികംമെറു
പെക്ാമരകമടെത്ുകയുംഅവർക്ത്മൂന്രവർഷംകൃ
ത്യമായക്ാസുകൾനൽകുകയുംമെയ്തു.അദതാമടാ
പെംലാറ്റിൻഭാഷ,മകമിസപടിതുടങ്ങിയവഅവമരഅഭ്യ
സിപെിച്ചു.ദരാഗനിർണയംനടത്ാനുംെികിത്സനിശ്
യിക്ാനും്രസപതപകിയനടത്ാനുമുള്ളെിട്യായ്ര
രി്രീലനംതിരമഞ്ഞടുക്മപെട്വർക്ത്നൽകുകയുടൊ
യി(Mateer1871:311-13).ലടെൻമിഷനിമലതദദേ്രീ
യരായസഭാപ്രവർത്കരുമടഞായറാഴ്െപ്രസംഗങ്ങ
ളിലുംപഗാമങ്ങളിമലമ്രാതുദയാഗങ്ങളിലുംമത്രരമായ
്രഠനങ്ങൾമക്ാപെംദരാഗങ്ങമളകുറിച്ചുംദരാഗികൾക്ത്
എത്ിദക്ടെമരുന്ുകമളപെറ്റിയുള്ളവിവരങ്ങളുംസ്ി
രമായി്രറഞ്ഞിരുന്ു(Mateer1871:324).ഉദാഹരണ
മായി,തിരുവിതാംകൂറിമലഒട്ുമിക്ജാതിക്ാരുംദരാഗ
ങ്ങൾവന്ാൽകുളിക്ുന്തും്രരീരംകഴുകുന്തുംഅ
്രകടകരമാമണന്ുവി്രവേസിച്ചുദ്രാന്ിരുന്ു.ഇത്രം
വി്രവോസങ്ങമളമയല്ാമാണ്അവർമ്രാതുദയാഗങ്ങൾ
വഴിമവല്ുവിളിച്ചത്.തിരുവിതാംകൂർരാജാവ്1865ൽതി
രുവന് ്രുരത്ത്ആദ്യമായിമ്രാതുആ്രു്രപതിസ്ാ്രി
ച്ചു.മ്രാതുജനത്ിന്യഥാർഥത്ിൽഅവിമടതുല്യത
ദയാ്രരിഗണനദയാലഭിച്ചിമല്ങ്ിലുംഅധികംവവകാ
മതതമന്മിഷനറിമാരുമടപ്രവർത്നങ്ങമളമറികടന്ത്
ആദരാഗ്യദമഖലമയ്രൂർണമായിനിയപ്ണത്ിലാക്ാ
ൻസർക്ാറിന്കഴിഞ്ഞു.തിരുവിതാംകൂറിമലമിഷനറി
പ്രസ്ാനംആരംഭിച്ചആ്രു്രപതികളിൽെികിത്സമെ
യ്തിരുന്ദരാഗികളുമടഎണ്മത്ക്ാൾകൂടുതൽദരാ
ഗികൾസർക്ാർആ്രു്രപതികമളയാണ്ആപ്രയിച്ചത്.
എന്ാൽസർക്ാർമമ് ിക്ൽഓഫിസർമാരിൽഎക്ാ
ലത്ുംഗണ്യമായഭൂരി്രക്ഷംപകിസത്യാനികൾക്ായിരു
ന്ു.1908ൽ87മമ് ിക്ൽഓഫിസർമാരിൽ53ദ്രരും
പകിസത്യാനികളായിരുന്ു.ബാക്ി23നായന്ാരുംഎട്ത്
പബാഹ്മണരുംരടെത്മുസലിംകളുംഒരുഈഴവനുമായിരു
ന്ുഉടൊയിരുന്ത്(Kawashima1995:17).ഇത്വർഷ
ങ്ങദളാളംതുടർന്ു.

സർക്ാർദമൽദനാട്ത്ിൽഅവതരിപെിച്ചഓദരാമമ
്ിക്ൽ്രധേതിയുംജാതിഅടിസ്ാനത്ിൽതമന്യാ

യിരുന്ുനടത്മപെട്ത്.ഈകാരണത്ാൽഅയിത്ജാ
തിക്ാർഎക്ാലവുംആദരാഗ്യ്രധേതികൾക്ത്്രുറത്ാ
യിരുന്ു.വാകസിദനഷൻനിർബന്മാക്ിയദപൊൾ്രു
ലയമരആരാണ്അച്ചുകുത്ുകഎന്ദൊദ്യംസർക്ാ
ർദനരിട്ു;എന്ാൽ്രുലയരിൽനിന്ുംഅച്ചുകുത്ുകാ
മരനിയമിച്ചുമകാടെത്സർക്ാർഈപ്രശനംമറികടക്ുക
യായിരുന്ു.്രുലയൊരിറ്റിസകൂളിൽ്രഠിച്ചഒരുവിദ്യാർ
ഥിയാണ്കുത്ിമവപെുകാരൻഎന്ഉദദ്യാഗ്രദവിയിൽ
ആദ്യമായിതിരുവിതാംകൂർസർക്ാർസർവിസിൽനിയ
മിതനായത്.ഇതിന്മതാട്ുമു് ത്്രുലയപകിസത്യാനിയാ
യഒരാമള്ര്യൂണായിനിയമിമച്ചങ്ിലുംഅദദേഹത്ിമന
പകിസത്യൻഎന്ദ്രരിലാണ്നിയമിച്ചത്(Gladstone
1984:121).1852ൽഅറു്രതാംവയസ്ിൽലടെൻമിഷ
നിൽനിന്ും്രുറത്ായൊൾസമീഡ്1861ൽതിരുവന
്്രുരത്ത്്രുലയർക്ുദവടെി‘്രുലയൊരിറ്റിസകൂൾ’
എന്ഒരുസ്ാ്രനംആരംഭിച്ചു.്രുലയൊരിറ്റിസകൂ
ളിൽ്രപ്ടെത്ആൺകുട്ികളുംആറ്മ്രൺകുട്ികളുമാ
ണ്ആദ്യമായിദെർന്ത്(Jacob1990(1959):178).യൂ
ദറാ്ര്യന്ാരായസുഹൃത്ുക്ളുംെിലസർക്ാർഉദദ്യാ
ഗസ്രുംമീ് ിമനസഹായിച്ചിരുന്ു.പ്രദത്യകിച്ചത്1856
മുതൽമകാട്ാരംഫിസിഷ്യനായിരുന്ദ്ാ.എഡ്ദവ

ചികിത്യഞുംജസാതിയഞും/ചരിതതം

കേവായൂർആശുപന്തിയിൽകരാഗിലയപരികശാധികേുന്ു മന്ത്രവാദിയുലട‘േിേിത്സ’-തിരുവിതാരംേൂറിൽനിന്ുള്ളദൃശ്രം കമൽകോവ്ആശുപന്തിവരാത്രയിൽകരാഗിലയപരിേരികേുന്ു ഒാപകറഷൻതിയറ്റർ,കോഴികകോട്(1913)
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ഡ്ദജാൺവാറിംഗ്(1819-1891)്രുലയൊരിറ്റിസകൂളി
മൻറപ്രവർത്നങ്ങമള്രരി്രൂർണമായി്രി് ാങ്ങിയിരു
ന്ു.ദ്ാകടർധാരാളംസംഭാവനകളുംനൽകി.മാപതമ
ല്അച്ചുകുത്ത്ദ്രാലുള്ളആദരാഗ്യദമഖലയിമലദജാലി
കമള്രഠിപെിക്ുകയുംമെയ്തു.13മമ് ിക്ൽഗദവഷ
ണ്രുസതകങ്ങൾഎഴുതിയിട്ുള്ളവ്യക്തിയാണ്ദ്ാ.
വാറിംഗ്(TheMidlandMedicalMiscellany1883:97-
99).തിരുവിതാംകൂറിമലമ് ത്ദരാഗമത്ക്ുറിച്ചുഅദനവേ
ഷണംനടത്ുകയുംദീർഘമായഒരു്രഠനംജാതിഅ
ടിസ്ാനത്ിൽതമന്തയാറാക്ുകയുംമെയ്തത്എ
ടുത്ത്്രറദയടെ്രുസതകമാണ്(OnElephantiasis,as
itexistsinTravancore1857).എ് ായാലും1866-67
വർഷങ്ങളിൽതിരുവിതാംകൂറിമല2000്രുലയർക്ത്വാ
കസിദനഷൻഎടുക്ാൻസാധിച്ചു.സപതീകളിൽനിന്ും
വാകസിദനറ്റർമാമരനിയമിക്ാൻതുടങ്ങിയത്1891-92
വർഷങ്ങളിലായിരുന്ു(Kawashima1995:18).

മകാച്ചിഭാഗത്ത്പ്രവർത്ിച്ചദ്ാസൻഎന്മിഷന
റിമട്ാദചേരിയിൽ1818ൽഒരുആ്രു്രപതിസ്ാ്രിക്ുന്
ത്അല്ാമതസി.എം.എസമിഷനറിമാർദവടെപതആതു
രദസവനത്ിദലക്ത്പ്രദവ്രിച്ചിരുന്ില്.സുറിയാനിപകി
സത്യാനികൾമാപതംഔദദ്യാഗികസ്ാനങ്ങൾവഹിച്ചി
രുന്സി.എം.എസമിഷനിൽദൃഢമായിരുന്ജാതിവി
ദവെനമായിരുന്ുഈഇല്ായ്മയുമടകാരണം.ലടെ
ൻമിഷനിമലനാടാർപകിസത്യാനികൾആതുരദസവന
ത്ിദലക്ത്ഇറങ്ങുദ്ാൾമധ്യദകരളത്ിമലതദദേ്രീയ
പ്രവർത്കർനിശേബ്ദരായിരിക്ുന്കാഴ്െയാണ്നാം
കാണുന്ത്.സി.എം.എസമിഷൻ1871ൽആലപെുഴയി
ൽഒരുകുഷ്ഠദരാഗാ്രു്രപതിസ്ാ്രിച്ചതല്ാമതകാര്യ
മായപ്രവർത്നങ്ങൾഒന്ുംതമന്ആദരാഗ്യദമഖലയി
ൽമെയ്തിരുന്ല്.1933ജനുവരി13നുദമലുകാവിമല
മലയരയആദിവാസിസപതീകൾക്ത്ദവടെിമിഷനറിമാ
ർഒരുആ്രു്രപതി്രണികഴിപെിച്ചു;സർക്ാർവകസ
ഹായവുംഅതിന്ലഭിച്ചിരുന്ു(ൊദക്ാ1936:14).അ
ടുത്വർഷം(1934),മഫപബുവരി14നുദകാട്യംജില്
യിമല്രള്ളം,ഈരതുടങ്ങിയസ്ലങ്ങളിൽഒരുദഫ്ാ
ട്ിങ്് ിസമ്രൻസറിമിഷനറിമാർആരംഭിച്ചു.അദതവ

ർഷംതമന്മചോടിക്രി,ആർപെളൂക്ര,തലയാഴംതുട
ങ്ങിയഅപെർകുട്നാടൻപ്രദദ്രങ്ങളിലുംഒഴുകിനടക്ു
ന്ആ്രു്രപതിപ്രവർത്നംവ്യാ്രിപെിച്ചു.സ്ിരമായഒ
രുആ്രു്രപതിസ്ാ്രിക്ാനുള്ളതടസ്മാണ്ഒഴുകിനട
ക്ുന്ആ്രു്രപതി്രധേതിയിദലക്ത്മിഷനറിപ്രവർത്
കമരഎത്ിച്ചത്.കാർഷികദമഖലയിൽ്രണിമയടുക്ു
ന്വമരയും്രാടദ്രഖരങ്ങളുമടസമീ്രത്ത്താമസിക്ു
ന്ദലിതമരയുംലക്ഷ്യമിട്ാണ്ഈആ്രു്രപതിസ്ാ്രി
ച്ചത്(TheMissionHospital1934:122-27).എന്ാൽ
1895മുതൽതിരുവിതാംകൂറിൽസജീവമാകുന്സാൽ
ദവഷൻആർമിയാകമട്ആതുരദസവനത്ിൽമുന്ിലാ
യിരുന്ു.നിരവധിആ്രു്രപതികൾഅവർരടെത്നാട്ുരാ
ജ്യങ്ങളിലുംസ്ാ്രിച്ചു.അവർക്ു്രിന്ാമലദകരളത്ി
ൽഎത്ിയ്രാബത്മിഷൻപ്രവർത്കരുംപബദറൺ
സഭക്ാരുംആ്രു്രപതികൾസ്ാ്രിച്ചിരുന്ു.്രമത്ാ് 
താംനൂറ്റാടെിമൻറഅവസാനത്ിലാണ്മലബാറിൽപ്ര
വർത്ിച്ചിരുന്ബാസൽമിഷനറിമാർമമ് ിക്ൽമിഷ
ൻഎന്ദഡൗത്യത്ിദലക്ത്കടക്ുന്ത്.ഇതിന്മു് ത്മെ
റിയദതാതിലുള്ളപ്രവർത്നങ്ങൾമാപതമാണ്അവർന
ടത്ിയിരുന്ത്.ഏറ്റവുംരസകരം,നൂറ്റാടെുകളുമട്രാ
ര് ര്യം്രറയുന്തദദേ്രീയപകിസത്യൻദനതൃതവേമാകമട്
ആദരാഗ്യദമഖലകൃത്യമായഒരുകച്ചവടദകപന്ദമാകുന്
സാഹെര്യത്ിൽമാപതമാണ്അവിമടപ്രത്യക്ഷമപെട്ത്.

തലദശേരിയിമലമകാടുവള്ളി്രുഴയിൽകടത്ത്വള്ളം
മറിഞ്ഞുടൊയഅ്രകടവുമായിബന്മപെട്ാണ്ബാസ
ൽമിഷൻഒരുമമ് ിക്ൽമിഷൻആരംഭിക്ുന്ത്.‘‘1882
ജൂവലമാസത്ിൽമകാടുവള്ളി്രുഴയിൽ(മനട്ളൂർക്ത്സ
മീ്രം)ദുർഘടമാമയാരുദകാള്്രിടിച്ചു;്രുതിയ്രാലം
്രണിയുന്തിനാൽയാപതക്ാർെങ്ങാടത്ിലായിരുന്ു
്രുഴക്ടവ്കടന്ിരുന്ത്.െ് ദിവസമായിരുന്തിനാ
ൽധാരാളംസപതീ്രുരുഷന്ാർതലദശേരിെ് യിദലക്ത്
കാർഷികവിളകൾവിൽക്ാനായിെങ്ങാടത്ിൽകയ
റിക്ൂടി.കരയിൽനിന്ുംെങ്ങാടംവിട്ത്അൽ്രംമെന്
ദപൊൾഅത്ദനമരകടലിദലക്ാണ്ഒഴുകുന്ത്എന്ത്
വിൊരിച്ചുെങ്ങാടക്ാരൻകുത്ുദകാലുമകാടെത്്രാല
ത്ിമൻറകരിങ്ൽകാലിനുകുത്ുമകാടുത്ുെങ്ങാടം

തിരിക്ാൻപ്രമിച്ചദപൊൾ,അതിമലകല്ുകൾഇളകിെ
ങ്ങാടത്ിദലക്ത്വീഴുകയുംെങ്ങാടംമുങ്ങുകയുംമെ
യ്തു.കുറച്ചാളുകൾമുങ്ങിമരിച്ചു,ബാക്ിയുള്ളവർനീ
്ികരയിൽഎത്ി.വിവരമറിഞ്ഞുസമീ്രത്ുള്ളബാ
സൽമിഷനറിലിമബൻമദർമഫറുംമറ്റത്പ്രവർത്കരും
കടവിദലക്ത്ഓടിമയത്ി,ദവടെസഹായങ്ങൾമെയ്
തുതുടങ്ങി.മുറിവ്്രറ്റിയവർക്ത്ദവടെമരുന്ുകൾനൽ
കുകയുംഅതിനുദ്രഷംതുടർെികിത്സദവടെവർക്ത്
അത്മെയ്തുമകാടുക്ുകയുംമെയ്തു.ലിമബൻമദർ
മഫറിമൻറഈപ്രവർത്നംസ്ലവാസികൾക്ിടയി
ൽഅദദേഹത്ിമൻറബഹുമാനംവർധിപെിച്ചു.ദരാഗിക
മളെികിത്സിക്ുന്ത്വലിയകാര്യമാമണന്ുംഅതിനാ
ൽതിരിച്ചുയൂദറാപെിദലക്ത്ദ്രാകുകയുംമമ് ിസിൻ്ര
ഠിക്ുകയും1886ൽദകാഴിദക്ാദട്ക്ത്മടങ്ങിവരുകയും
മെയ്തു’’(EWT1934:175-77).മലബാറിമലബാസൽ
മിഷനറിപ്രസ്ാനംകൃത്യമായമമ് ിക്ൽമിഷൻആ
രംഭിക്ുകയുംമെയ്തു.ലിമബൻമദർമഫറാകമട്ദകാഴി
ദക്ാട്മുനിസിപെൽകഡൗൺസിൽഅംഗവുംദഗാവസൂരി
കീറിമവക്ുന്ത്നിർബന്മാക്ിയതിന്നിർദദ്രംമകാ
ടുത്വ്യക്തിയുമായിരുന്ു.മിഷനറിപ്രസ്ാനവുംസ
ർക്ാറുംനിരവധിആ്രു്രപതികൾസ്ാ്രിച്ചിരുമന്ങ്ി
ലുംഅവിമടയുംെിലജാതീയപ്രതിസന്ികൾഉയർ
ന്ുവന്ിരുന്ു.പ്രദത്യകിച്ചത്അയിത്ജാതിക്ാർആധു
നികവവദ്യത്ിദലക്ത്പ്രദവ്രിക്ുന്തിമനസവർണ
ജനത്രലവഴികളിലൂമടതടയുകയുടൊയി.പ്രതിദഷധ
ങ്ങളുമടയുംനിദവദനങ്ങളുമടയുംസഹായത്ാലാണ്
ദകരളത്ിമലഅയിത്ജാതിക്ാർക്ത്ആധുനികവവ
ദ്യസഹായംലഭിച്ചത്.

ആപരസാഗ്യജസാഥയഞും
ആപരസാഗ്യനിപവദനവഞും
സവർണജാതിക്ാരുമടഎതിർപെുംഉ്രപദവവുമായിരു
ന്ുഅയിത്ജാതിക്ാമരെികിത്സിക്ുന്തിമലപ്രധാ
നതടസ്ം.1890ൽതിരുവന് ്രുരമത്ജനറൽആ്രു
്രപതിയിൽ്രുലയർക്ുദവടെിഒരുപ്രദത്യകവാർഡ്നീ
ക്ിമവക്ണമമന്ആവ്ര്യംഉയർന്ുവമന്ങ്ിലുംപബാ
ഹ്മണജാതിക്ാർകിടക്ുന്തിന്സമീ്രം്രുലയമരകി
ടത്ാൻ്രാടില്എന്കാരണംഉന്യിച്ചുമകാട്ാരം
ഫിസിഷ്യൻ(െീഫ്മമ് ിക്ൽഓഫിസർ)ഈതീരുമാ
നമത്എതിർത്ു.താഴ്ന്ജാതിയിൽമ്രട്വർക്ത്സർ
ക്ാർആ്രു്രപതികളിൽനിന്ുംഏതാടെത്്രൂർണമായും
െികിത്സനിദഷധിച്ചഅവസ്യിലായിരുന്ു.തീടെൽമ
റികടന്ുമ്രാതുവഴികളിലൂമടദീർഘദൂരംസചേരിച്ചു
ആ്രു്രപതികളിൽഎത്ിദച്ചരുകഎന്തായിരുന്ുദലി
തരുമടഏറ്റവുംവലിയപ്രതിസന്ി.്രലദപൊഴുംആ്രു്ര
പതിയിദലക്ുള്ളയാപതകൾപകൂരമായമർദനങ്ങളിലാണ്
അവസാനിച്ചിരുന്ത്.1882മുതൽതിരുവിതാംകൂറിമല
എല്ാവഴികളുംമ്രാതുസ്ലങ്ങളുംസകലജാതിജന
തക്ുംദവടെിതുറന്ുമകാടുമത്ങ്ിലുംതാഴ്ന്ജാതി
ക്ാമരഇതിദലക്ത്ഒന്ുംതമന്പ്രദവ്രിപെിച്ചിരുന്ില്.മ
ത്രരിവർത്നംമെയ്തദലിതരുമടഅവസ്യുംഇതു
തമന്യായിരുന്ു.ദമൽജാതിക്ാമരകാണുദ്ാൾഓ
ടിഒളിച്ചും,െിലദപൊൾമർദനങ്ങൾവാങ്ങിയുംെികിത്സ

ദനടുകഎന്തിലുംദഭദംമരണമാമണന്ത്െിലദലിത
ർതീരുമാനിച്ചു,ദകാട്യംഭാഗത്ത്ഒരുദലിത്സപതീആ
്രു്രപതിയാപതാദവളയിമലതീടെലുംമർദനവുംഭയന്ത്
തമൻറകുഞ്ഞിമനെികിത്സിക്ാമതമരിക്ാൻഅനുവ
ദിക്ുകയായിരുന്ുഎന്ത്ലടെൻമിഷനറിയായസാമു
ദവൽമറ്റീർദരഖമപെടുത്ിയിട്ുടെത്.ദാരുണമായഇത്
രംസംഭവങ്ങൾഒദരസമയംആധുനികവവദ്യത്ിദനാ
ട്ദലിതർക്ത്ദതാന്ിയഅടുപെത്ിമനയുംമകാദളാണി
യൽആധുനികതയുമടയുംസൂെകംകൂടിയായിമാറുക
യാണ്.ഇത്രംഒരുമാനസികാവസ്യിദലക്ത്മുൻകാ
ലഅടിമജാതികമളഎത്ിച്ചതിൽപ്രധാന്രങ്ത്വഹിച്ച
ത്തദദേ്രീയമിഷനറിപ്രവർത്കരായിരുന്ു.അതായത്
വവദ്യസുവിദ്രഷകരുംവബബിൾസപതീകളുമമന്ഒ
രുകൂട്ംതദദേ്രീയപ്രവർത്കരുമാണ്്രാശ്ാത്യവവ
ദ്യത്ിമനഎല്ാവിഭാഗംആളുകളിദലക്ുംഎത്ിച്ചി
രുന്ത്.മിഷനറിസഹായത്ാൽരൂ്രംമകാടെഈപ്ര
സ്ാനങ്ങളിൽദ്ാകടർമാരുംഅദതദ്രാമലദരാഗങ്ങ
മളയുംമരുന്ുകമളയുംകുറിച്ചത്കൃത്യതയാർന്ധാരണ
യുള്ളവരുമാണ്പ്രവർത്ിച്ചിരുന്ത്.ആദരാഗ്യ-ദരാഗ
സംബന്മായ്രുസതകങ്ങൾ,ലഘുദലഖകൾ,മരുന്ു
കൾതുടങ്ങിയവയുമായാണ്ഇവർവീടുകൾദതാറുംസ

ചേരിച്ചിരുന്ത്.്രാശ്ാത്യവവദ്യത്ിമനകൂടുതൽജ
നായത്മാക്ിയത്ഇവർവഴിയായിരുന്ു.അദതദ്രാമല
ഇവർെിലപ്രാദദ്രികദമഖലയിൽസവർണജാതി്രീ് 
നങ്ങമളദനർക്ുദനർഎതിർത്സംഭവങ്ങളുംതിരുവി
താംകൂറിൽനിന്ുംദരഖമപെടുത്മപെട്ിട്ുടെത്.

മനയ്യളൂർമമ് ിക്ൽസകൂളിൽനിന്ുംമമ് ിക്ൽവി
ദ്യാഭ്യാസം്രൂർത്ിയാക്ിപഗാമീണദമഖലകളിൽമിഷന
റിപ്രവർത്കരുമടഒപെം്രാശ്ാത്യവവദ്യവിജ്ഞാനം
മുൻകാലഅടിമജാതികൾക്ിടയിൽ്രങ്ുമവച്ചിരുന്പ്ര
വർത്കരാണ്വവദ്യസുവിദ്രഷകർ.നാടാർപകിസത്യ
ൻവിഭാഗത്ിൽനിന്ുള്ളവരായിരുന്ുഈദമഖലയി
ൽകൂടുതലുംപ്രവർത്ിച്ചിരുന്ത്.ആദരാഗ്യമമന്അ
വകാ്രമത്ക്ുറിച്ചത്ഇവർസാധാരണജനങ്ങമളദബാ
ധവാന്ാരാക്ിയിരുന്ു.ലടെൻമിഷനിമലതദദേ്രീയനാ
യവവദ്യസുവിദ്രഷകൻദ്ാ.സാമുദവൽ1892ൽകു
ടെറ(മകാല്ം)ആ്രു്രപതിയുമടഒരു്രാഖമകാട്ാരക്ര
യിൽആരംഭിച്ചു.ഒരുസുറിയാനിപകിസത്യാനിയുമടമെ
റിയഒരുവീട്വാടകമക്ടുത്ത്അതിലാണ്െികിത്സനട
ത്ിയിരുന്ത്.ലടെൻമിഷനിമലഅംഗങ്ങളായിരുന്ിട്ും

ചികിത്യഞുംജസാതിയഞും/ചരിതതം

ഒരഞുവിഭസാഗംആളഞുകൾ
അധീശവവദ്യടത്അപതേടി
സ്ീകരിച്ചപപെസാൾമട്സാരഞുവിഭസാഗമസാകടട്ട
അതിടനമട്സാരഞുരൂേത്ിൽ
ഉേപയസാഗിക്സാൻതശമിച്ചഞു.

േുഷ്ഠകരാഗിേൾകോയിഒരുകേിയഭവനരം,കോഴികകോട്(1903)
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സമീ്രത്ുള്ള്രുലയർക്ുംകുറവർക്ുംഒരുസുറിയാ
നിപകിസത്യാനിയുമടവീട്ിൽെികിത്സക്ത്വരാൻസാധി
ച്ചില്.ജാതീയമായവിലക്ായിരുന്ുഅതിനു്രിന്ിൽ.
ദ്ാ.സാമുദവൽവീടിനുമുന്ിലായിഒരുമാവിമൻറെു
വട്ിൽമെറിയഒരുമഷഡ്മകട്ുകയുംഅത്് ിസമ്രൻ
സറിയായിഉ്രദയാഗിക്ാനുംതുടങ്ങി.സവർണഹിന്ദു
ജാതികമളവീടിനുള്ളിലുംഅയിത്ജാതിക്ാമരമാവി
മൻറെുവട്ിമലമഷ് ിലിരുത്ിയുമാണ്്രരിദ്രാധിച്ചി
രുന്ത്.മാപതമല്അയിത്ജാതിക്ാമരസ്ലമത്സ
വർണഹിന്ദുക്ൾപ്രധാനദറാ് ിലൂമടസചേരിക്ാൻ
അനുവദിച്ചിരുന്ില്.മറ്റു്രലവീടുകളുമടയും്രിറകിലൂ
മടഒളിച്ചുസചേരിച്ചാണ്അയിത്ജാതിക്ാർെികിത്സ
ക്ായിഎത്ിയത്.വളമരദവഗത്ിൽതമന്സാമുദവ
ൽആപ്രദദ്രത്ത്ആ്രു്രപതിക്ാവ്ര്യമായകുറച്ചുഭൂ
മിവാങ്ങുകയുംഒരുമെറിയമകട്ിടം്രണിയുകയുംമെ
യ്തു.്രുതിയമകട്ിടത്ിലാകമട്,അയിത്ജാതിക്ാമര
െികിത്സിക്ുന്സമയംസവർണജാതിക്ാർ്രുറമത്
ദറാ് ിൽകാത്ുനിൽക്ുകയും,അയിത്ജാതിക്ാർ
മരുന്ത്വാങ്ങിദ്രായതിനുദ്രഷംആ്രു്രപതിയിദലക്ത്
പ്രദവ്രിക്ുകയുംമെയ്തുവന്ു.അദതവർഷംതമന്
ആ്രു്രപതിയുമടസമീ്രത്ത്അയിത്ജാതിക്ാർതാമ
സിച്ചിരുന്ഒരുപഗാമത്ിൽമദലറിയ്രടർന്ു്രിടിച്ചു.
ആ്രു്രപതിയിൽഎത്ിദച്ചരാൻഅവർക്ത്നായന്ാരാ
യകുമറയധികംആളുകളുമടവീടുകളുമടമുന്ിലൂമട
സചേരിക്ണമായിരുന്ു.നായന്ാരാകമട്ആ്രു്രപതി
യിൽമരുന്ിന്ദ്രാകാൻഅവമരഅനുവദിച്ചതുമില്.ഇ
തറിഞ്ഞദ്ാ.സാമുദവൽഅയിത്ജാതിക്ാമരഒരുമി
പെിച്ചുനായന്ാരുമടഉ്രപദവങ്ങൾമക്തിമരവലിയഒരു
ജാഥസംഘടിപെിച്ചു,ആദറാ് ിലൂമടനടന്ു.നായന്ാ
ർആപകമിക്ാനായിവന്ിരുമന്ങ്ിലുംഇത്വലിയഒരു
പ്രതിദഷധമായിദരഖമപെടുത്മപെട്ു(Somervell1940:
176-78).ഈസംഭവത്ിന്മു് ുംഇദതസാമൂഹികഅ
വസ്തമന്യാണ്നിലനിന്ിരുന്ത്.മകാട്ാരക്ര,്രു
ത്ൂർ,കലയ്രുരംതുടങ്ങിയസ്ലങ്ങളിമലതാഴ്ന്ജാ
തിക്ാമര,പ്രദത്യകിച്ചത്കുറവജാതികൾക്ത്മ്രാതുദറാ
്ുകളിൽഇറങ്ങാൻഅവകാ്രമില്ായിരുന്ു.1885ൽര
ടെത്വിദദ്രമിഷനറിമാരുമട(JohnCox&Knowles)സ
ന്ദർ്രനദവളയിലാണ്കലയ്രുരമത്കുറവർആദ്യമാ
യിദറാ് ിൽഇറങ്ങുന്ത്,എന്ാൽഅദന്ദിവസംത
മന്കലയ്രുരമത്കുറവരുമട്രള്ളിയുംരടെത്വീടുക

ളുംതീമവച്ചുന്രിപെിക്ുകയുടൊയി(Lee1885:320).
എ് ായാലുംമകാട്ാരക്രയിൽദ്ാ.സാമുവലിമൻറ

ദനതൃതവേത്ിൽനടത്മപെട്ജാഥസർക്ാർതലത്ിൽ
െിലെർച്ചകൾക്ത്വഴിമവച്ചു.1893ൽമകാട്ാരംഫിസി
ഷ്യൻസർക്ാർആ്രു്രപതികളിൽെികിത്സക്ത്വരുന്
്രുലയരുമടദയനീയഅവസ്മയക്ുറിച്ചുഎഴുതുകയു
ടൊയി.്രുലയർക്ത്ദവടെപതമരുന്ുകളുംസഡൗകര്യങ്ങ
ളുംമകാടുക്ാൻസാധിക്ുന്ിമല്ന്ുംവൃക്ഷങ്ങളുമട
െുവട്ിലാണ്അവമരെികിത്സക്ായിനിർത്ുന്മത
ന്ും,ഇവർക്ായിഒരുപ്രദത്യകമഷഡ്മകട്ണമമന്ും
അദദേഹംആവ്ര്യമപെട്ു.അടുത്വർഷം,1894ൽഅയി
ത്ജാതിക്ാർക്ത്പ്രദത്യകആ്രു്രപതിവാർഡ്എന്
ആവ്ര്യംഅംഗീകരിക്മപെട്ു(Kabir&Krishnan1992:
16).നിയമം്രാസാക്ിമയങ്ിലുംവളമരെുരുക്ംആ്രു
്രപതികൾമാപതമാണ്അയിത്ജാതിക്ാർക്ത്ദവടെിപ്ര
ദത്യകമുറികൾതയാറാക്ിയത്.താഴ്ന്ജാതിക്ാർക്ത്
ദവടെപത്രരിഗണനആ്രു്രപതികളിൽനിന്ുംലഭിച്ചി
രുന്ില്.മമ് ിക്ൽഉദദ്യാഗസ്ർദമാ്രമായിമ്രരുമാ
റുക,മറ്റത്ജാതിക്ാർക്ത്മരുന്ുകൾവിതരണംമെയ്ത
തിനുദ്രഷംമിച്ചമുമടെകിൽദലിതർക്ത്നൽകുക,എ
ല്ാവമരയും്രരിദ്രാധിച്ചതിനുദ്രഷംദലിത്ദരാഗിക
മള്രരിദ്രാധിക്ുക,മരുന്ുകൾഎറിഞ്ഞുമകാടുക്ു
ക,പഭാ് ാ്രു്രപതിയിൽദലിതർക്ത്പ്രദവ്രനംനിദഷധി
ക്ുക,വാർ് ുകളിൽദജാലിമെയ്യുന്്രി്രായിമാർഎ
ല്ാവിധകാര്യങ്ങൾക്ും്രുലയവാർ് ിമനഅവഗണി
ക്ുകതുടങ്ങിനിരവധിജാതീയവിദവെനങ്ങളാണ്അ
യിത്ജാതിക്ാർആ്രു്രപതികളിൽനിന്ുംദനരിട്ത്.

വളമരക്ാലംവിദവെനംനീടെുനിമന്ങ്ിലും1905ആ
യദപൊൾകാര്യങ്ങൾക്ത്മാറ്റമുടൊയിത്ുടങ്ങി.ഉള്ളളൂർ,
കണ്മൂല,തിരുവന് ്രുരം്രട്ണത്ിനുെുറ്റുംതാമസി
ക്ുന്വരുമായ്രുലയമരല്ാംസംഘടിക്ുകയും,സർ
ക്ാർആ്രു്രപതിയിൽനിന്ുംദനരിടുന്വിദവെനം്ര
രിഹരിച്ചു്രുലയർക്ത്ജനറൽആ്രു്രപതികളിൽനിർബ
ന്മായുംഒരുവാർഡ്അനുവദിക്ണമമന്ുെൂടെിക്ാ
ണിച്ചത്ഒരുനിദവദനംതിരുവിതാംകൂർസർക്ാറിന്സമർ
പെിക്ുകയുടൊയി.ഈനിദവദനത്ിമൻറഅടിസ്ാന
ത്ിലാണ്്രുലയർക്ത്ജനറൽആ്രു്രപതിയിൽഒരുവാ
ർഡ്ലഭിക്ുന്ത്(Kabir&Krishnan1992:16).നിദവദ
നത്ിമനഅംഗീകരിച്ചത്സർക്ാർതിരുവന് ്രുരമത്
ജനറൽആ്രു്രപതിയിമലഒരുഅടുക്ളമയ്രുലയരുമട

വാർ് ാക്ിമാറ്റിമയടുത്ു.അദതവർഷംതമന്ദല് ി
ദ്ാകടർഎൽ.എം.യാർഡ്ലി്രുലയസപതീകമളസപതീ
കളുമടആ്രു്രപതികളിൽകിടത്ിെികിത്സിക്ണമമന്ത്
എഴുതി.1905ൽദ്ാ.ദമരി്രുന്ൻലൂദക്ാസഎഴുതു
ന്ു,ജനറൽആ്രു്രപതിയിമല20കട്ിലുകൾ്രുലയർ
ക്ുദവടെിനീക്ിമവച്ചിട്ുമടെന്ും,അതിൽ12എണ്ം
്രുരുഷന്ാർക്ും8എണ്ംസപതീകൾക്ുമാണദപത.പക
ദമണതിരുവിതാംകൂറിമല്രലയിടങ്ങളിലുംസർക്ാർ
ആ്രു്രപതികളിൽഅയിത്ജാതികൾക്ത്ദവടെിവാർ
്ുകൾനീക്ിമവക്ാൻതുടങ്ങി.നാട്ുരാജ്യമത്അയി
ത്ജാതിക്ാർക്ത്ദവടെിഏറ്റവുമധികംകാര്യങ്ങൾമെ
യ്തുമകാടുത്ിരുന്മിഷനറിപ്രവർത്കദരാടുള്ളആ
ദരസൂെകമായി്രുലയരുമടവാർ് ുകൾക്ത്്രലദപൊഴും
വിദദ്രമിഷനറിമാരുമടദ്രരുകളാണ്സർക്ാർനൽകി
യിരുന്ത്.ദകാട്യമത്കുമരകത്ത്1907ൽആരംഭിച്ച
പ്രീമൂലംജൂബിലി് ിസമ്രൻസറിയിൽ്രുലയർക്ത്രടെത്
വാർ് ുകൾഅനുവദിക്ുകയുംവാർ് ുകൾക്ത്മഹൻറി
ദബക്ർജൂനിയർവാർമ്ന്ും,ദജാൺമകയിലിവാർ
മ്ന്ുമാണ്സർക്ാർനാമംനൽകിയത്(TCDR1907:
36).എന്ാൽമിക്യിടങ്ങളിമലയുംദലിതരുമടഅവസ്
വളമര്രരിതാ്രകരമായിരുന്ു.പ്രജാസഭയിൽഅയിത്
ജാതിക്ാമരപ്രതിനിധാനംമെയ്ത്സംസാരിച്ചിരുന്ദഗാ
വിന്ദപെിള്ള,1911ൽദ്രാലും്രുലയരുമടആ്രു്രപതിഅ
നുഭവങ്ങമളസർക്ാറിമൻറപ്രധേയിൽമ്രടുത്ുന്ുടെത്
(മെ് ാരദശേരി2009:36-39).്രിന്ീട്നിയമസഭയിൽഎ
ത്ുന്അയ്യൻകാളിയുംഇദതആവ്ര്യങ്ങൾനിയമസ
ഭയിൽഉന്യിക്ുന്ുടെത്.ദകരളത്ിമലങ്ങുംഇദതഅ
വസ്തമന്യായിരുന്ു.1933ൽദ്രാലുംഅയിത്ജാ
തിക്ാർക്ത്ദവടെിമാപതമായവാർ് ുകൾതിരുവിതാം
കൂറിൽആരംഭിച്ചിരുന്ു(Somervell1940:179).സവേത
പ്ദകരളത്ിമലആ്രു്രപതികളിലാണ്ജാതിതിരിച്ചു
ള്ളവാർ് ുകൾക്ത്്രകരംദരാഗങ്ങൾതിരിച്ചുള്ളവാർ
്ുകൾആരംഭിക്ുന്ത്.

ഉേസംഹസാരം
ഇ് ്യയിമലഎല്ായിടത്ുംനിലനിന്ിരുന്ജാതിആൊ
രത്ിൽനിന്ുംദവറിട്ജീവിതംനയിച്ചിരുന്മലയാളിക
ളുമടസാമൂഹികജീവിതത്ിമനെലനാത്മകമാക്ിയത്
്രാശ്ാത്യവിദ്യാഭ്യാസവും്രാശ്ാത്യെികിത്സാരീതി
യുംഇറക്ുമതിമെയ്യമപെട്ദതാടുകൂടിയാണ്.മകാദളാ
ണിയൽ/മിഷനറിആധുനികതഎന്ത്വിളിക്മപെടുന്
ഈവ്യവഹാരമണ്ഡലത്ിന്്രുറത്ത്ജീവിദക്ടെിവ
ന്വരുംനിര് രമായകലഹത്ിലൂമടഇതിനുള്ളിദല
ക്ത്എത്മപെട്വരുമാണ്ദകരളത്ിമലദലിതരുംആദി
വാസികളും.അയിത്ജാതിക്ാമരസംബന്ിച്ചത്,അവ
ർപകിസതുമതംസവേീകരിച്ചാലുംഇമല്ങ്ിലും്രാശ്ാത്യ
വിദ്യാഭ്യാസ-െികിത്സാ്രധേതികളിൽനിന്ുംഅവർഒഴി
വാക്മപെട്ിരുന്ു.മകാദളാണിയൽകാലത്ത്നിലനിന്ി
രുന്തദദേ്രീയവവദ്യെരിപതത്ിലുംഐതിഹ്യങ്ങളി
ലുംഇടംലഭിക്ാമതയിരുന്ദലിതർക്ത്മകാദളാണിയ
ൽകാലമത്മിഷനറിപ്രസ്ാനവുംആധുനികനിയമ
ങ്ങളുംെിലപ്രതീക്ഷകൾനൽകിമയങ്ിലുംദലിതരുമട
ഇടയിൽനിന്ുടൊയഅവകാ്രദബാധങ്ങളുംപ്രതിദഷ

ധങ്ങളുമാണ്അവമരഅതിദലക്ത്്രൂർണമായിഎത്ി
ച്ചത്.അതായത്അയിത്ജാതിക്ാർമകാദളാണിയൽ
ഏജൻസികമളദൊദിച്ചുവാങ്ങുന്കാഴ്െയാണ്നാം
കാണുന്ത്.ഇതാകമട്അവരുമടസാമൂഹിക-െരിപതാ
നുഭവങ്ങമളമുറിച്ചുമാറ്റിമക്ാടൊണ്രംഗമത്ത്ിയ
ത്.ദരാഗിയുമടജാതിഏമതന്ത്അദനവേഷിക്ാമതസ്ര
ർ്രിക്ുന്സാഹെര്യമാണ്തദദേ്രീയവവദ്യത്ിദനറ്റ
ഏറ്റവുംവലിയഅടി.മാപതമല്തദദേ്രീയവവദ്യത്ിന്
നൂറ്റാടെുകളുമട്രാര് ര്യം്രറയാനുമടെങ്ിലുംഅവ
ക്ത്ഒന്ുംതമന്ജനകീയമാകാദനാതുല്യനീതിയുമട
പ്രൊരകരാകാദനാസാധിച്ചിരുന്ില്.അവക്ത്ദകവലം
മകാദളാണിയൽ്രരിഷ്കാരങ്ങളുമടഭാഗമാകാദനകഴി
ഞ്ഞുള്ളളൂ.ആധുനികതയുംസാമൂഹിക്രുദരാഗതിയും
മനസ്ിലാക്ാൻസാധിച്ചദലിതരാകമട്്രാശ്ാത്യെികി
ത്സക്ുദവടെിമാപതമാണ്കലഹിച്ചത്.ഇതാണ്മകാദളാ
ണിയൽആധുനികതയുമടഏറ്റവുംവലിയസൂെകം.
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